
KRISLAI
“Demokratinėje” Suomijoj. 
Apie Tai, Kai Vilką Smaugs

Agonija.
Joseph E. Davies Čikagoje. 
Marcinkevičiaus Nuopelnai. 
Apie Kazį Borutą.

Rašo R. MIZARA

Šeši Suomijos parlamento 
nariai tapo nusmerkti nuo 2-jy 
iki 8-nerių metų kalėti. Jie ta
po nusmerkti kalėti už tai,
kad pareiškė savo nuomonę
prieš karą. Jie nori, kad Suo
mija atsisakytu iš fašistinės 
Ašies. Jie nori, kad Suomijos 
žmonės neitu kariauti už ban
dito Hitlerio interesus. Jie no
ri, kad Suomija gyventų tai
koje, nes jei jinai ilgai ka
lians, tai gali visiškai būti su
naikinta.

Už tai “demokratinis” Suo
mijos teismas tuos parlamento 
narius apšaukė esant “su ko
munistiniais p a 1 bukimais” ir 
jie tapo Įkalinti.

Turime žinoti, kad šiandien 
Suomiją valdo ne patys suo
miai, bet Hitleris, per savo 
agentus, Mannerheimą, Tan
nery, Rytį ir kitus. Pastarieji 
kalba, tiesa, suomių vardu, 
bet dirba pagal Hitlerio Įsa
kymais.

Nepaisant to, šitie suomiš
kieji Hitlerio agentai suranda 
malonaus atsiliepimo lietuviš
kų “socijalistų” spaudoje A- 
merikoj.'

Hitleris negalėjo dalyvauti 
Muniche, kur buvo susirinkę 
seni naciai paminėti 22 metų 
nuo pirmosios nacių partijos 
programos paskelbimo sukak
tį. Jis turėjęs būti fronte, kur 
dalykai jam atrodo prasti.

Teisingai Uja Erenburgas 
parašė:

“Hitleris 1941 metus pradė
jo su linksmu šauksmu: ‘Per
galė!* Baigė metus su verks
mo staugimu: ‘Išgelbėjimas!’ 
Hitleris nori pasiteisinti prieš 
vokiečius: tvirtina, jog kova 
eina už liaudį ir jos gerbūvį.

“Faktinai Hitleris rūpinasi 
savo gerbūviu, nes jame ran
dasi busimoji teisė valdyti visą 
pasaulį, arba tapti pakabintu 
ant medžio šakos . . .

“Kaip gera, kuomet vilkas 
pradeda staugti! Mūsų ausyse 
jo staugimas atsimuša kaip 
švelni muzika.

“Bet dar geriau bus, kuo
met vilkas pradės kriokti ago
nijos smaugiamas.”

čikagiečiai, pasirodo, turėjo 
didelį masinį mitingą, įvykusį 
pereitą sekmadienį. Dalyvavo 
apie 20,000 žmonių. Tai dide
lis dalykas Čikagoje. Mitingas 
buvo suruoštas Sovietų Sąjun
gos kovotojams paremti.

Sakydamas ten kalbą, buvęs 
mūsų ambasadorius Maskvoje, 
Joseph E. Davies, be kitko, 
pareiškė :

“Sovietų Sąjunga saugoja 
krikščioniškąjį laisvų žmonių 
pasaulį nuo sunaikinimo, kurį 
ruošia Hitlerio ‘naujoji san
tvarka’. . .”

Tai tiesa! Kuris tos tiesos 
nemato, tas nieko nemato!

Jonas Marcinkevičius žymi, 
kad lietuviai Sovietų Sąjungoj 
labai nepasitenkinę, kai jų ne
priima į Raudonąją Armiją, į 
frontą. O tūlų nepriima dėl 
perseno amžiaus arba dėl ne
sveikatos. Bet tie, kurie priim
ti, didžiuojasi ir yra pasirįžę 
kovą laimėti.

“Jie yra įsitikinę,” rašo 
Marcinkevičius, “kad bus. lai
mėta pergale prieš fašistus ir 
kad visos užkariautos tautos 
bus išlaisvintos, o tarp j u ir 
lietuvių tauta.”

Rašytojas Jonas Marcinke
vičius gražiai pasitarnauja lie
tuvių tautai, nuolat informuo
damas Amerikos lietuvių vi
suomenę apie Lietuvą ir lietu
vius kovotojus prieš barbariš
ką fašizmą.

Kai Lietuva patapo tarybi
nė, visi žymieji Lietuvos rašy
tojai entuziastiškai rėmė nau
ją santvarką. Tokius rašytojus
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Amerikiečiai Sunaikino 15
Japonijos Karo Laivų ir 3 

Nacių Submarinus
Be Kitko, Nuskandino 38 Nekarinius Japonu Laivus ir 

Vieną ar Du Išvežiotojus Karinių Lėktuvų

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 25. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas šiandien išleido tokį pranešimą:
TOLIMIEJI RYTAI:

Laivyno sekretorius (Knox) paskelbė sutrauką, nuos
tolių, kuriuos Jungtinių Valstijų laivyno jėgos padarė 
kariniams ir prekiniams Japonijos laivams nuo 1941 m. 
gruodžio 10 iki 1942 m. vasario 24 d. įimtinai:

Jungtinių Valstijų laivynas, pagal jau pirmiau pa
skelbtą savo politiką, neperdeda nuostolių, kuriuos 
mes padarome priešams, ir nemažina mūsų nukenčia- 
mų nuostolių. Amerikos laivynas praneša tik tokius 
faktus, kurie gali būti patvirtinti. Taigi į sąrašą pa
duodamų priešo laivų, kaipo sužeistų, nėra įtraukti tie 
Japonijos laivai, apie kuriuos tik manoma, kad jie su
žeisti. ■ ! L •

Kaipo žinomi nuskandinti japonų submarinai čia mi
nimi tiktai tie, kuriuos amerikiečiai nuskandino, did
vyriškai begindami Wake salą irmeseniai užklupdami 
japonus Marshall ir Gilbert salose. Mūsų laivyno de
partmentas niekada neskelbia nuskandinamus priešų 
submarinus tol, kol jis būna gana tikras, kad jau patys 
priešai yra sužinoję, jog tie submarinai prarasti. Štai 
kodėl yra pavėluojami įvairūs oficialiai pranešimai. 
Dabar, tačiau, yra parodymų, jog nuskandinta daugiau 
japonų submarinų Pacifiko vandenyse, bet tie nuskan- 
dinimai nebus paskelbti, kol mūsų laivyno departmen
tas gaus pilnus pranešimus ir visiškai patikrins juos.

Pirm negu Japonų Imperija niekšiškai užpuolė Jung- 
(Tąsa ant 7-to pusi.)

AMERIKOS LAKŪNAI NUSKANDINO DAR DU 
JAPONU LAIVUS; SUKIRTO DAUG DI
DESNIUS BŪRIUS PRIEŠŲ ORLAIVIU

Amerikiečiai Laimi Bataane Prieš Japonus
šį ir vieną kovos lėktuvą. 
Mūsų lakūnai taipgi sužei
dė keturis kitus japonų 
bombininkus ir du kovos 
lėktuvus. Nei vienas mūsų 
orlaivis neturėjo jokių nuos-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo dep'artmentas 
vas. 25 d. pranešė, kad pu- 
siausalyje Bataane, Filipi
nuose, įvyko aštrių susikir
timų tarp amerikiečių ir ja- 
jponų žvalgų visame fronte. 
Nedideli būriai amerikiečių 
ir filipiniečių laimėjo • visus 
vietinius savo užpuolimo 
žygius.
Smogė Kirtį Japonam, o 

Patys Išliko Sveiki
Rytinėje Holandų Indijo

je septyni Amerikos armi
jos greitieji orlaiviai P-40 
rūšies užklupo būrį japonų 
orlaivių — devynis bomba- 
nešius, saugomus keturioli
kos lengvųjų kovos lėktuvų, 
virš salos Javos. Amerikie
čiai lakūnai nuvijo priešų 
orlaivius atgal; nušovė že
myn vieną japonų bombane-

Amerikos anti-sovietinė lietu
viškoji spauda visaip išbjau- 
riojo.

Bet šiandien toji pati spau
da, be tų rašytojų žinios, 
spausdina jų kūrinius, štai, 
“Keleivis” ir “N. Gadynė” 
spausdina kūrinius Kazio Bo
rutos, žymaus Lietuvos rašyto
jo, kurį Hitleris kankina Kau
no kalėjime. Boruta buvo vie
nas geriausiųjų tarybinės san
tvarkos šalininkų!

tolių.
Nugramzdino Didelius Ja

ponų Laivus su Kariais 
Ties Macassaru, Rytinėje 

Holandų Indijoje, šeši didie
ji amerikiniai bombanešiai 
Lekiančiųjų Tvirtumų rū
šies užpuolė japonų laivus, 
vas. 25 d., ir nuskandino du 
didelius priešų transporto 
laivus, kurie gabeno karei
vius.

Sumušė 92 Japonijos 
Orlaivius

Grupė Amerikos armijos 
greitųjų lėktuvų P-40 rū
šies sulaikė penkiasdešimt 
du japonų bombanešius, ku
riuos lydėjo dar keturi de- 
sėtkai jų kovos lėktuvų, 

'virš Surabaya, saloje Javo
je. Įvyko kautynės, ir vie
nas priešų bombininkas 
tapo nušautas žemyn, o keli 
kiti japonų orlaiviai sužeis
ti, bet ar jie sunaikinti, tai 
nėra patvirtinimo.

Visi amerikiečių orlaiviai 
viename ir antrame žygyje 
išliko visiškai sveiki, be jo
kių sau nuostolių.

Angly, Amerikiečių ir 
Holandų Lakūnai Kir
to Smūgius Japonams
London. — Anglai ir ame

rikiečiai lakūnai nušovė že
myn dar bent 30 Japonijos 
orlaivių Burmoje ir sunai
kino kiek priešų lėktuvų ant 
žemės.

Holandų orlaiviai nuskan
dino vieną japonų laivą su 
kareiviais Macassar sąsiau
ryje tarp Borneo ir Celebes 
salų.

KĄ SAKO JAPONAI
Tokio. — Japonai skelbia, 

kad jie paskutinių žygiu su
naikinę 68 orlaivius Jungti
nių Tautų, Rytinėje Holan
dų Indijoje, ir sužeidę vieną 
lengvą talkininkų šarvuot
laivį.

Anglija Greitu Laiku 
Duosianti Daugiau Po

litinių Teisių Indijai
London. — Naujasis Ang

lijos valstybės antspaudo 
ministeris ir oficialis seimo 
vadas, Sir Stafford Cripps, 
pareiškė seime, kad mijiiste- 
rių kabinetas greitu laiku 
padarys sprendimą, kas lie
čia Indijos politines teises, 
nes, sako, “Indija turi veikt 
išvien su Anglija, pačiam 
savo krašto gynimui.”

Leslie Hore-Belisha, bu
vęs Anglijos karo ministe
ris, atsiliepdamas į Crippso 
kalbą, ragino negaišuojant 
suteikti Indijai platesnes 
tau tiniai-politines teises. 
Anot jo, vietiniai Malajų 
pusiausalio ir Burmos gy
ventojai neparodė entuzias
tiško sandarbininkavimo su 
anglais prieš japonus, nes 
tie gyventojai nejautė, kad 
Anglija vestų kovą už juos. 
Bet, girdi, dar nepervėlu 
pataisyt dalykus Indijoj, 
duodant jai., platesnių teisių 
ir tuomi patraukiant jos gy
ventojus kovon išvien su 
anglais prieš japonus.

Amerikos Submarinai 
Torpedavo Penkis

Japonų Laivus
Java, vas. 26. — Ameri

kos submarinai torpedavo 
du stambius japonų laivus, 
gabenusius kareivius; vie
ną pagalbinį jų laivą, vieną 
prekinį ir vieną karo didlai- 
vi-

Raudonoji Armija Su
naikino 60,000 Priešų

Maskva, vas. 26.—Sovietų 
kariuomenė sukriušino ketu
rias vokiečių ir rumunų divi
zijas—60,000 kariuomenės — 
Ukrainoje; užmušė bei sun
kiai sužeidė 26 tūkstančius 
priešų, daug nelaisvėn suėmė.

Japonai Neužilgo Užimsiu 
Rangooną; Anglai Rengiasi 

Trauktis Indijon
Anglai Rangoone Susprogdino Vandens Patiekimo 

Sistemą ir Įvairius Kitus Svarbesnius Įrengimus
Mandalay, Burma.— Pra

nešama, jog anglai numato, 
kad japonai neužilgo atims 
iš jų Burmos didmiestį 
Rangooną; todėl, rengda
miesi pasitraukt, susprog
dino geriamojo vandens pa
tiekimo sistemą ir kitus 
svarbesnius pastatus ir pla
čiai padegė miestą.

Rangoon, buvęs 400 tūks
tančių gyventojų miestas, 
64 ketvirtainių mylių ploto, 
dabar pleška gaisrais ir 
skęsta liepsnose. Sykiu kar
tojasi smarkūs sprogimai.’ 
Tarp liepsnų ir dūmų siau
čia plėšimai.

Anglai Rąųgoone sunaiki
no visus reikmenis, kurni 
negalėjo išsigabent.

Vokiečių kontroliuojamas 
Paryžiaus radijas paskelbė, 
kad japonai randasi jau tik 
už 18 mylių nuo Rangoono.

Bet anglai teigia, kad jie 
įsitvirtina pozicijose į vaka
rus nuo Sittang upės, 50 iki 
75 mylių į šiaurius nuo Ran
goono.

CHINAI PADEDA ANG
LAM BURMOJE

Chinija atsiuntė divizijas 
savo armijos į šiauriniai ry
tinę Burmos dalį, kad padė
tų anglams apgint Manda
lay miestą, stovintį prie 
Burmos kelio, bent tol, kol 
atsiųsti iš Amerikos karo 
reikmenys bus pergabenti 
iš Rangoono į Mandalay, o 
iš čia išvežti į Chinija.

Chinų kariuomenė toj 
Burmos dalyj jau susikirto 
su japonais.

Anglai Iškrausiu Civilius 
Gyventojus iš Savo Ryti

nes Indijos
London. — Anglai bijo, 

kad japonai greitu laiku įga
lės per Burma persimest į 
anglų Indiją.

Oficialis pranešimas iš 
Indijos skelbia, kad anglai 
jau iškraustė civilius gy
ventojus iš kai kurių vietų 
Chittagong apskrityje, į 
rytus nuo Kalkuttos did
miesčio, Indijoje; ir sako
ma, jie ten apsi tvirtina už 
400 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Rangoono .

GRESIA VISIŠKAS APSUPIMAS TRIM 
ŠIMTAM TŪKSTANČIU VOKIEČIU 
SMOLENSKO - VIAZMOS FRONTE

Charkovo Srityje Sovietai Nukovė 14,000 Nacių
Berne, Šveic., vas. 26. — 

New York Times korespon
dentas D. T. Brigham tele- 
for^avo savo laikraščiui se
kamas žinias, gautas iš So
vietų - vokiečių fronto:

Gręsia 3 šimtam tūkst. vo
kiečių visiškas apsupimas 
iš Sovietų pusės srityse Do- 
rogobužo, Smolensko, Dub- 
no, Mosalsko, Dernovo, Via- 
zmos ir kitose vietose cen- 
traliniame fronte. Keliuose 
punktuose tame fronte Rau
donoji Armija per dieną pa- 
sigrūmė dar iki 15 mylių 
pirmyn.

Sovietų ofensyva į pietą 
vakarus nuo Prosto pasiekė 
Sapasino, tiktai 18 mylių į 
pietų rytus nuo Smolensko. 
Vokiečiai smarkiai kontr
atakavo rusus, bet jų kontr
ataka liko sumušta.
VOKIEČIAI BUVO NETI
KĖTAI UŽKLUPTI TIES 

STARAJA RUSSA
Raudonarmiečiai, visai 

nejučiomis vokiečiams, nak
tį atmaršavo ir apsupo še
šioliktą nacių armiją, ko
manduojamą generolo von 
Bušo, Staraja Russa srity
je, 140 mylių į pietus nuo 
Leningrądo; užmušė kelio- 
liką tūkstančių vokiečių,

daugelį sunkiai sužeidė bei 
nelaisvėn suėmė. Skaičius 
sužeistų ir imtinių dar ne
paskelbtas. Sprendžiama, 
kad Sovietai ištaškė apie 
90,000 nacių toje srityje.

(Tąsa 7-me pusi.)

Amerikiečiai Atėmė 
Pozicijas iš Japonų

Washington, vias. 26. — 
Generolo MacArthuro ka
riuomenė veda ofensyva 
prieš japonus Bataan pu- 
siausalyje, Filipinuose, ir 
atėmė iš priešų tam tikrą 
skaičių priekinių pozicijų.

Vienoje fronto dalyje a- 
merikiečiai atmtetė japonus 
kelias mylias atgal.

Sirgdamas T. Mooney, 
0 Darbuojasi Earlui 
Browderiui Išlaisvint
New York. — Veteranas 

i darbo unijų vadas Tom 
Mooney, pats išvargęs be- 

jVeik 23 metus kalėjime Už 
veikimą darbininkų naudai, 

1 dabar jau keli mėnesiai guli 
St. Luke’s ligoninėje, San 
Francisco mieste, Califor- 
nijoj, bet jis šiaip taip pa- ’ 
kils iš ligonio patalo ir per 
tolimąjį radio telef. sakys 
kalbą Nacionaliam Kong
resui Išlaisvint Earla Brow- 
derį, Komunistų Partijos 
sekretorių, įkalintą už • 
techniškas smulkmenas pas- 
porte.

Tas kongresas įvyks New 
Yorke kovo 28 ir 29 d. 
Mooney yra pirmininkas 
Piliečių Komiteto Browde
riui paliuosuot. Šis komite
tas kartu su šimtais žymių, 
amerikiečių — mokslininkų, 
visuomenės veikėjų, kunigų 
ir vyskupų, artistų, rašyto- > 
jų ir darbo unijų vadų— 
šaukia tą Nacionalį Kong
resą Browderiui Išlaisvint.

Žymėtina, jog Browderis 
buvo pirmas pradėt visaša- 
lišką judėjimą už Mooney’o 
ir jo draugo veikėjo War
ren K. Billingso paliuosavi- 
mą 1916 ir 1917 metais, ka
da jiedu, pagal atžagarei
vių - išnaudotojų sąmokslą, 
buvo areštuoti. Dabar Bil
lings važinėja su kalbomis 
masiniams susirinkimams į- 
vairiose šalies dalyse už 
Browderio išlaisvinimą.

Visos unijos, pašalpinės, 
apšvietus, meno ir politines
organizacijos yra kviečia
mos ir raginamos išrinkt ir
atsiust savo atstovus į Ni- 
cionalį Kongresą Browde
riui išlaisvinti.

Administracinis sekreto
rius Piliečių K o miteto 

; Browderiui Pali uosuoti, 
Louis Weinstock atsišaukia 
aukų, nes daug bus išlaidų 
šiam Nacionaliam Kongre
sui. Weinstock primena, kad 
tuojaus reikia išlaisvint 
Browderi ir tuo tikslu, kad 
jis galėtų savo pasišventi
mu ir gabumais padėt Ame
rikos kovai ir pergalei prieš 
fašistų-užpuolikų Ašį. Au
kas reikia siusti šiuo adre
su :

Citizens’ Committee to 
Free Earl Browder, 1133 
Broadway, New York City.

TRYS NACIŲ KARO LAIVAI 
ILGAM SUŽEISTI

JAPONAI PULSIĄ SOVIETUS Lon(Ion. _ An(du
-------- i laivyno valdyba teigia, kad

Chungking, Chinija, vas. jų orlaiviai ir kariniai lai- 
26. — Kariniai amerikiečių. į vai sunkiai ir ilgam laikui 
anglų ir chinu žinovai čia į sužeidė du vokiečių karo 
numato, kad Japonija už- ididlaivius “Scharnhorstą” ir 
puls Sovietus, kai tik naši-[“Gneisenau” ir stambų šar- 
rodys, kad japonai tikrai j vuotlaivj “Prinz Eugen,” be- 
ima viršų prieš Jungtines įbėgant jiem iš Bresto prie- 
Tautas Rytinėje Holandų įplaukos, esančios šiaurvaka- 
Indijoje. riniame Franci jos kampe,
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Broli ir Sese, Lietuvi!
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ir mėginti surasti būdą tai
kaus sugyvenimo ir glau- Australija. — Japonų lakū- 
desnes sutartines veikmės nai bombardavo australų prie- 
politiniu atžvilgiu). Konfe-i plauką Moresby ir Slamaua, 
rencijoje dalyvavo 127 at-i saloj Naujojoj Gvinėjoj.

Antras Puslapis

War Needs Money—YOURS!

delay — evęry hour 
Buy United States 
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“Milžiniška Rusų Armija”
.Pamename, kaip bombastiškai naciai 

šaukė, būk jie jau visai sunaikinę So
vietų Sąjungos oriai vyną, laivyną ir 
Raudonąją Armiją. Dabar jau nei “Ke
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leivis” su “Naujienomis,” kurie taip su 
ukvata persispausdindavo tas nacių pa
sakas, negali to kartoti.

Hitlerininkai daug kalba apie būsimą 
jų pavasario ofensyvą. Bet Raudonosios 
Armijos dabartinis ofensyvas jau priver
tė* Hitlerį siųsti į frontą tas jėgas, kurias 
jis kuopė ofensyvai. Nors Krime ir Pie
tų Ukrainoj jau prasideda pavasaris, bet 
Berlyne naciai pasakoja, kad jie negalės 
ofensyvą pradėti be vidurio gegužės. Tuo 
pačiu kartu naciai kalba, kad pavasariui 
Sovietų Sąjunga ruošia 21,000,000 armi
ją. O patys naciai šaukia 17-kos metų 
vaikėzus į armiją.

Mes manome, kad Sovietų Sąjungai ne
reikalinga tokia didelė armija, kad tos 
nacių pasakos jiems reikalingos pateisin
ti jų dabartinius pralaimėjimus ir, vei
kiausiai, numatomus pavasarį pfakiši- 
mus.

Aukos Sovietų Sąjun 
gos Pagalbai
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revoliucinėje veikloje stovai nuo 40 organizacijų, 
susidurdavo su neaiškumais, kurie bendrai atstovavo virš 
su painiavomis. Tačiau jo są-! 8,000 organizuotų ChicagOS

CIO Vadas Sako: “Neduoti 
Diesui Pinigų!”

CIO prezidentas Philip Murray išsiun
tinėjo visiems kongresmanams pareiški
mą, kurį priėmė CIO veikiančioji taryba, 
reikalaujantį neduoti Dieso komitetui pi
nigų. Pareiškime nurodoma, kad iki šiol 
Dieso Komitetas nei.nebandė surasti A- 
merikos priešų, bet dirbo tokį darbą, ku
ris kenkė darbo unijoms ir liberališkoms 
žmonių organizacijoms.

Su tokia CIO prezidento nuomone kiek
vienas Amerikos patrijotas, kiekvienas 
padorus žmogus šimtu nuošimčių sutiks. 
Mūsų dienraštyje daugeliu atvejų buvo 
nurodyta, kad p. Diesui nerūpi iškelti 
aikštėn mūsų šalies priešai. Jam nerū
pi iškelti aikštėn ir numaskuoti tie ele
mentai, kurie dirba Japonijos ir Vokie
tijos valdovams. Jam nerūpi iškelti aikš
tėn visoki penktakolonistai: Jam rūpi 
pulti toki žmonės, kaip Leon Henderson, 
kaip kitokį liberalai ir radikališkiau pa
sireiškę veikėjai, kurie yra ištikimi ame
rikinėm tradicijom ir bendrai Amerikos 
žmonėms.

Kiekviena organizacija bei kliubas tu
rėtų pasiųst savo kongresmanam telegra
mas, reikalaujančias neskirti Dieso Ko
mitetui $100,000, kurių jis prašo. Val
džia turi organus, kurie gaudo mūsų 
krašto priešus. Geriau tuos pinigus skir
ti ten, tokiai įstaigai, kaip FBI.

Nauji Japonijos Melai
Japonijos imperialistai yra bjauriausi 

melagiai. Jie ir vėl paskleidė melus, būk 
Sovietų Sąjungos atstovybė Tokio mies
te “sveikino Japoniją su Singapore paė
mimu.” Sovietų Sąjunga pareiškia, kad 
tai yra nauja Japonijos provokacija ir 
fabrikacija. Ta provokacija tilpo japonų 
laikraštyj “Nichi-Nichi.”

Tokią pat provokaciją Japonijos spau
da buvo paskelbus ir po jos užpuolimo 
ant Amerikos laivyno bazės Perlų Užla
joj. Ir tada, gruodžio 14 dieną Sovietai 
paskelbė viešai, kad tai yra melas, fabri
kacija ir provokacija, tikslu, kad blogi
nus tarp Sovietų Sąjungos ir jos talki
ninkų santikius.

Tenka čia priminti, kad Hitlerio pro
pagandos skleidėjas “Keleivis” tada per
sispausdino tą Japonijos melų provoka
ciją ir tvirtino, būk taip yra, kaip Japo
nijos melagiai sakė. “Keleivis” tuo sie
kė pakenkti geriems santikiams Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. Pažiūrėsime ar 
ir dabar, po to, kaip prezidentas Roose- 
veltas griežtai pasmerkė tuos paskalų 
skleidėjus, “Keleivis”. ir vėl klaidins 
Amerikos lietuvius.

yes, Mr. President
Prezidentas F. D. Rooseveltas savo vė

liausioj kalboj daug laiko pašventė aiš
kinimui nacių ir jų agentų propagandos 
Amerikoj. Tarpe kitko jis pareiškė:

“Ašies propagandistai yra bandę vi
sokiais piktais būdais sunaikinti mūsų 
pasiryžimą ir moralą. Neatsiekdami tiks
lo tame, jie dabar bando sunaikinti pasi
tikėjimą mūsų talkininkais. Jie sako, kad 
Anglija jau užbaigta, kad Rusija ir Chi- 
nija jau beveik pasirengusios atsisakyti 
nuo karo. Patriotai ir sąmoningi ameri
kiečiai atmes tas nesąmones. Ir vietoje 
klausyti tos šiurkščios propagandos, jie 
atsimins, kad panašius dalykus naciai ir 
japonai yra sakę ir sako ir apie mus pa
čius.”

Prezidentas šiuo pareiškimu pasmerkė 
visus tuos ir lietuvių laikraščius, kurie 
bjauriausiai niekina Sovietų Sąjungą, 
Amerikos galingąją talkininkę, visus 
tuos nacių propagandos skleidėjus, kurie 
kenkia Amerikos, Anglijos, Sovietų Są
jungos ir Chinijos vieningumui, visus 
tuos pro-nacius, kurie kenkia Amerikos 
talkininkų pagalbai.

Lietuvių tarpe tokiais elementais yra 
Antanas Smetona, kuris baladojas po lie
tuvių kolonijas ir bjauriai niekina So
vietų Sąjungą. Kartu su jais kalba po
nai Tysliavos ir panašūs elementai,, ku
rie visą piktumo tulžį išlieja prieš'So
vietų Sąjungą. Airių tarpe panašiai da
ro naciški elementai, niekindami Angli
ją

Tokiais Hitlerio, Mussolinio ir Japoni
jos propagandistais yra tie, kurie žemina 
Raudonosios Armijos laimėjimus, kurie 
paslepia žinias iš karo fronto.

Tokiais nacių propagandistais yra 
“Naujienos,” “Keleivis” ir panaši spauda, 
kuri dar taip neseniai spausdino Hitlerio 
apmokamo agento Prano Ancevičiaus te
legramas, ginančias nacių režimą, spaus
dino hitlerininkų “laiškus iš Lietuvos,” 
kuriuose niekino Sovietų Sąjungą ir gyrė 
nacius. Tie patys laikraščiai atvejų at
vejais įkalbinėjo, kad Amerika neturinti 
siųsti Sovietams pagalbos, nes, esą, ru
sai vis tiek nemoka kariauti ir tą viską 
atiduos naciams.

Šį kartą gavome aukų se
kamai. —-Prašome pasiskai
tyti :

Per Dr. J. N. Simans iš 
Cleveland, Ohio, nuo Julia 
Werner, $10.

Per S. Puidoką, Rumford, 
Me., blanką su $10.85. (Var
dai bus paskelbi finans. ra
porte).

Nuo Alfonso Švegždo, 
Bridgeport, Conn., $5. M. 
Žiedelis, Brooklyn, N. Y., 
$3. Jonas Vėbra, Scranton, 

‘Pa., $3. Aida Balsiūtė, Bal
timore, Md., Peter Vizbar, 
Anson, Me. ir Kasper Rosh, 
Elmora, Pa., po $1.

A. K. Remeitis, New Bri
tain, Conn., $5 ir taipgi pri
siuntė $1 dėl F. Matalionio. 
Joseph A. Jerome, Barre 
Plains, Mass., $1.

Per P. Janiūną, Bayonne, 
N. J.: Liet. Lit. D-jos 2 
Apskr., $10. „

Per J. K. Navalinskienę 
ir O. Mikolajunaitę, ping- 
hamton, N. Y., blanką su

mojingumas, padiktuotas gy
venimo įvykių, leisdavo išspręs
ti revoliucinius klausimus tei
singai ir bolševikiškai. Jo va
dovaujamai Raudonajai Armi
jai trūko duonos, šovinių, bet 
niekados nepritrūkdavo hero
jiškumo.

Čapajevas prie carizmo bu
vo užmirštas ir paniekintas 
žmogus. Tačiau jis puikiai 
mokėjo iš gyvenimo, kaip iš 
titnago, įžiebti ugnį ir nu-

$30.80. (Vardai bus paskelb
ti finans. raporte).

Per P. P. Gribas (Gray
land) Aberdeen, Wash., 
$25. (Vardai bus paskelbti 
fin. raporte).

Per A. Glebavičius, Gard
ner, Mass., blanką su $45.75. 
(Vardai bus paskelbti fin. 
raporte). Albert Green, 
Brooklyn, N. Y., $1 ir Pijus 
Sakat, Paterson, N. J., $2.- 
50.

Tai tiek šį kartą.
Širdingai tariame ačiū už 

aukas ir už kooperaciją. 
Prašome įsitėmyti: Malonė
kite vardus ant blankų aiš
kiai parašyti, nes tankiai 
turime bėdos išskaityti tei-(socialistinį žmoniškumą. Tokio 
singai vardus. Taipgi pra- žmoniškumo kaip tik yra ku- 
šome išrašyti čekius ar mo- 
ney-orderius iždininkės var
du, o ne kitų asmenų, kaip 
kartais gauname. Ačiū.

Lietuvių Komitetas Pa
galbai Sovietų Sąjungai, 
46 Ten Eyck Street,

ir apylinkės lietuvių.
Palyginant su visos Ame

rikos lietuvių skaitlium, tai 
labai maža dalelė. Bet, nors 
mažas skaitlius, vienok ne
įkainuotai milžinišką įtaką 
padarė. Chicagiečių balsą 
(išgirdo ir kitos lietuvių ap
gyventos kolonijos. Ir jau 
kitų didmiesčių lietuvių ko
lonijos atlaike konferenci- 

.... _________ jas — turiniu panašias chi- 
šviesti savo buities tamsų ke- cagiecių lietuvių kolonijai, 
lia. Jis atėjo į frontą skaitęs Ženklina, Chicagos lietuvių 
apie italų didvyrį Garibaldį, sumanymas įsiskiepijo ir 
Pugačevą. Jis buvo skaitęs ir prigijo tarp Amerikos lie- 
Gogolį, Turgenevą, čapajevas tuvių.
įsitikino: kovoje reikalingas! Chicagos konferencijos iš- 
žinojimas ir supratimas. “Oi, rinktoji valdyba kūnijimui 
kaip reikalinga galva!”- 
kydavo jis raudonarmiečiams

Tarybų Sąjungos literatūra ratais 
skelbia naują žmoniškumą —'

Thls war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

$14,000 Pagalbos Sovietams
New Yorke, Commodore viešbutyje, 

įvyko žydų tautos pašalpos organizacijų 
delegatų konferencija. Dalyvavo 1,900 
delegatų nuo 683 organizacijų. Konfe
rencija ant vietos sukėlė aukomis $14,- 
000 Sovietų Sąjungos pagalbai kovoje 
prieš hitlerizmą ir $100,000 pasižadėjo su
kelti.

Konferenciją sveikino garsusis šiaurių 
tyrinėtojas Vilhjamur Stefansson; So
vietų Sąjungos atstovybės atašė pulki
ninkas Pavel Berezin; Anglijos atstovy
bės atašė kapitonas H. C. Minchin.

Sov. Sąjungos pulkininkas Pavel Be
rezin, sveikindamas suvažiavimą, tarpe 
kitko pareiškė: “Ne lenva rolė išpuolė 
rusų liaudžiai, bet su pagalba didžiųjų 
Jungtinių Valstijų ir kitų talkininkų ji 
nugalės fašistinius šunis.”

Mr. Hoffman, konferencijos pirminin
kas, smarkiai kritikavo tuos Amerikoj 
laikraščius, kurie iškraipo faktus, pasa
kodami, būk rėmimas Sovietų Sąjungos 
šiame kare, tai yra rėmimas komuniz
mo, būk tatai esą priešinga Amerikos 
valdžios politikai.

Panašių elementų yra ir lietuvių tarpe, 
kurie tiksliai praveda hitlerišką propa
gandą ir atlieka nacių penktosios kolo
nos darbą, skleisdami visokius melus 
apie Sovietus. Užtenka tik pasiskaityti 
tokius laikraščius, kaip “Naujienas,” 
“Draugą,” “Keleivį,” “Garsą,” “Darbi
ninką” ir panašius, kad matyti, jog jie 
nenori nacių karo pralaimėjimo.

L. Kavaliauskaitė.

ČAPAJEVAS - RAUDONOSIOS 
ARMIJOS DIDVYRIS

Talentingas Tarybų Sąjun
gos rašytojas Dimitrijus Fur
manovas iš pilietinio karo did
vyriškų mūšių sukūrė romaną 
“čapajevas.”

Furmanovas jį parašė šau
tuvo ugnimi. Toks jo romanas 
yra tikroviškas, dokumentališ- 
kas ir kartu meniškas, lyriš
kas, kupinas ekspresijos. Taip 
Furmanovas galėjo parašyti 
todėl, kad jis pats buvo tų 
piešiamųjų vaizdų, tų herojiš
kų kovų, laimėjimų, ir pralai
mėjimų, gyvas dalyvis ir liudi
ninkas. Jis vaizduoja ne atski
ro žmogaus kovas, bet ištisą 
R'aud. Armijos mūšių epopėją 
prieš interventus, prieš impe
rialistinių valstybių pasamdy
tus generolus. Todėl romane 
pasirodo, veikia dešimtys ir 
šimtai žmonių, bet ne pavie
nis tipas. Jei galima kalbėti 
apie F.urmanovo romano tipą, 
tai ne bent tokiu reikėtų lai
kyti Čapajevą.

Kas yra čapajevas? Tai 
liaudies sūnus, pagimdytas ir 
iškeltas revoliucijos. Jis buvo 
talentingas Raudonosios Armi
jos karys ir vadas. Jo didvy
riškumas uždegdavo, padrą
sindavo ir vesdavo į pergalę 
šimtus darbininkų ir valstie
čių, apsivilkusių kario drabu
žiais. čapajevas degė vienu 
troškimu, viena svajone: lai
mėti! Ir jis kalbėjo per mitin
gus, naktimis sėdėdavo prie 
žemėlapių, ruošdavo žygių 
planus, ginčydavosi, griežtai 
perspėdavo n e d r ausmingus 
Raudonosios Armijos karius, 
bardavusi ir net pagrasinda
vo, -kad tik apgintų, socialisti
nę tėvynę, kad,:1 tik sumuštų

pinas čapajevas. Jis draudė iš 
nuskurdusių valstiečių paimti 
bent daiktelį. Jis sakė: “Ką 
pastebėsiu plėšikaujant — aš 
nušausiu. Jei pakliūsiu aš — 
sušaudykite ir mane. Nesigai
lėkite čapajevo.”

čapajevas nemėgo “pamo
kymų.” Tačiau kiekvienas jo 
žodis, kiekvienas jo veiksmas 
buvo atviras ir nuoširdus. Už
tekdavo jam įsitikinti, jog jis 
klydo, ir jis savo poelgį pa
keisdavo. čia jis draugus ba
ra, čia grasina, o po minutės 
vėl su visais juokiasi, šypsosi, 
bičiuliškai ploja per pečius, • 
dainuoja ir sako : “Atleisk, 
drauge, aš negerai pasielgiau.”

Čapajevas mirė bekovoda
mas už Leniną, už socializmą. 
Mirė Uralo upės bangose. Jo 
troškimą laimėti įvykdė Rau
donoji Armija, įkvėpta jo nar
sumo ir drąsumo, čapajevas 
Tarybų Sąjungos liaudyje liko 
legendariniu didvyriu.

Dimitrijus Furmanovas savo 
romane “čapajeve” atvaizda
vo Raudonosios Armijos le-> 
gendarinį drąsumą ir nepalau- 
žiamumą.

Jo herojus Čapajevas—tai 
liaudies pasididžiavimas, gar
bė ir pergalė.

Furmanovas sukūrė pilieti
nio karo epopėją “Čapajevą,” 
parodė liaudies galią ir kūry
biškumą. Jo knyga priklauso 
prie tų veikalų, kurie padeda 
fabrikams ir laukams eiti į ko
munizmo pergalę.

— sa- išneštų rezoliucįjų ir susipa- 
:iams. žinimui su skaitytais refe- 

i____ i išleido sutraukoje
mažą brošiūraitę po vardu: 
“Vienykimes Sutriuškinimui 
Hitlerizmo.” Kaina tik 5c. 
Toji brošiūraitė yra uoliai 
platinimą tarp brolių ir se
sių lietuvių, kad jie, laiko 
turėdami, iš lėto perskaity
tų ir pagalvotų ir, jei patin
ka, prisidėtų prie įkūnijimo 
išneštų rezoliucijų.

Broli ir sese: Ar jau įsi
gijai tąją knygelę ir ar jau 
atydžiai perskaitei? Ir jei 
patinka, ateik talkon mums. 
O jei dar neturi nusipirkęs 
(tos knygutės, tai negaiši
nant laiko įdėk pašto ženk
lelių už 10c ir pasiųsk laiš
ką: H. Jagminas, 3116 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. 
Tau bus prisiųsta knygelė 
“Vienykimes Sutriuškini
mui Hitlerizmo.” Ją aty
džiai perskaitęs, neabejoju, 
kad atsiraitysi rankoves ir 
ateisi mums talkon.

Chicagos Konferencijos 
Pirmsėdis,

Dr. A. L. Graičūnas.

Broli ir sese, lietuvi, ar 
ne per jautriai mes savo 
politinius įsitikinimus siūlo
me kitoms sriovėms? Ir 
tiems, kurie pasipriešina 
mūsų politiniam įsitikini
mui, be atodairos siunčiame 
prakeikimą.

Štai Chicagos ir apylin
kės lietuviai rugpjūčio 24

A. LIEPSNOMS.
priešą.

Per pilietinį karą čapajevas 
liko legendarinis žmogus. Jis 
buvo drąsus, griežtas ir neži
nąs jokio nuolaidumo priešui. 
Čapajevo didvyriškumą gali
ma apibūdinti jo paties žo
džiais: “Joks priešas prieš 
mane neatsilaikys, čapajevas 
nemoka nusileisti.” Generolų 
gaujos, išgirdusios jo vardą, 
drebėdavo. Ten, kur Raudo
noji Armija žengė su Čapaje- 
vu, apsivainikuodavo pergale.

Kodėl jis mokėjo įkvėpti, d., 1941’m., buvo sušaukti 
uždegti drąsumu kitus? Dar-| konferencijom (Pasikalbėti 
bininkai ir valstiečiai girdėjo 
jį ne tik šaukiantį kovoti su 
Kolčaku prieš interventus, bet 
matė jį, kaip įniršusį liūtą, be
sikali jantį mūšių laukuose. Ča
pajevas, kviesdamas eiti į 
frontą, kalbėjo: “Pirmoji kul
ka lekia prieš mane . . . Siela 
nori gyventi. Mirties niekas 
netrokšta.” čapajevui liaudies 
reikalai—viskas. Todėl jis dėl 
savo gyvybės nedrebėjo.

Čapajevas iškilo iš liaudies 
gelmių. Jis įsivilko į raudon
armiečio drabužius būdamas 
mažai raštingas ir politiniai 
menkai išsilavinęs. Jo širdyje 
slypėjo didžiulė neapykanta 
buržuaziniam pasauliui. Jis 
nieko iš jo nenorėjo pasimo
kyti. Tačiau ’ herojiškų mūšių 
žaizdre Čapajevas skaidrėjo, 
darėsi vis sąmonihgesniu ko
munistų partijos nariu (iš pra
džių tebetikėjo r e 1 i g iniais 
prietarais).

čapajevas — tai didvyris, 
apie kurį galima pasakyti ra
šytojo N. Ostrovskio žodžiais: 
jį pagimdė audros, o užgrūdi
no plienas.

Drg. Juozas Bimba 
Ligonbutyje

Nuo draugo J. Bimbos ga
vau sekančio turinio laiškutį:

“Nuo vasario 16 guliu ligo
ninėje, taip vadinamoj Gene
ral Hospital, Patersone. Ma
ne galima matyt ketvirtadie
niais nuo 2-jų iki 3-jų po pie
tų ir sekmadieniais tarpe 2-3 
vai. po pietų.

“Atrodo, kad mano visa 
vidurių sistema sugriuvus, ir 
nežinau, kaip ilgai teks išbū
ti ligonbutyje. Nežinau, ar 
bus apsieita be operacijos.

“Geriausių linkėjimų vi
siems !

“Draugiškai,
“J. Bimba.”

Gaila man ligos ištikto mūs 
gero draugo. Draugas Juozas 
Bimba yra veiklus ir širdingas 
darbininkų judėjimo vetera
nas. Jis žinomas ne tik Pater- 
sone, o ir plačioje lietuvių vi
suomenėje. Aplankykime jį.

Draugas.

Tėvas ir sūnus (Nemeckai, New Yorke) registruoja
si karinei tarnybai. Dešinėje pulk. McDermott; per 
visą šalį buvo daug tokių įvykių. Iš viso susiregistra- 

vo apie 9,000,000 vyrų kariuomenei.
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Dujomis Įveikiama Influenza MŪSŲ CUKRUS IR JO APRIBOJIMAS Artilerija, Lėktuvai, Tankai
Atrodo, jog dujos tam ti- tiek dujų chemikalo propy- 

krų cheminių medžiagų ga- lene glycolio, kad jo išėjo 
lės patarnaut žmonėms kaip viena dalis ant dviejų mi- 
ginklas prieš siautimą influ- lionų oro dalių. Po to jie į 
enzoš (“flu”). Tokios dujos šią dėžę įšvirkštė tiek pat
šimtu procentų apgina bent influenzos bakterijų nuodų, gyventojas, 
peles nuo influenzos, kaip kaip ir i pirmąją; ir nei vie- krautuvėj

.r

*
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h

Porą savaičių atgal, mūsų praleisti liuksusiniams (pra-'cukraus, iš Hawaiiu 14 pro- 
valdžia paruošė piliečiams bangos) dalykams, prie ku- centų ir iš Puerto Rico 12 
cukraus normos knygeles, 
kurias visi gyventoj’ai gaus 
jau šį mėnesį. Kiekvienas 

n o r ė d a mas 
nusipirkti cuk- 
neštis minimą pradėjo pirktis labai daug 
krautuvininkas

rių priskaitomas ir cukrus.
6) Kadangi cukraus buvo 

trūkumas ir laike Pirmo 
Pasaulinio Karo, todėl pra
sidėjus šiam Įdarui, žmonės

New Yorko Times redak-|nes patrankas. Visa Vai jie 
darė, kad pasiekus greites
nį judrumą. Lenkijoj ir 
Franci jo j tas jų planas pui
kiai išdegė. Bet Rusijoj 
kiekvienas tanko šokimas 
pirmyn, galų gąle, susidūrė 
su didžiosiomis kanuolėmis. 
Kaštai tokių briovimųsi pir
myn, pagaliaus, pasidarė 
vokiečiams nepakeliami. Iš z 
antros pusės, kada rusai sa
vo rėžtu metėsi pirmyn, 
kaip kad Možaiske, juos rė
mė artilerijos ugnis, kuri, 
galų gale, ir prapleškino vo
kiečių linijas.

“Tolimuose Rytuose ma
žai kas įrodyta kai dėl arti
lerijos vartojimo. Malajų 
pusiausalyje ir Singapore 
japonai turėjo daugiausia 
artilerijos, apart milžiniš
kos persvaros visais kitais 
ginklais (prieš anglus). Ta
čiaus, tai gali būti reikš
mingas dalykas, kad mes 
(amerikiečiai) gynėme ir 
tebeginame Bataaną beveik

ciniame straipsnyje pirma
dienį rašo apie vaidmenį, 
kurį vaidina Sovietų artile
rija (kanuolės), ir sako:

“Kuomet vokiečių orlai
viai smigi kai ir tankai nu
šlavė Franci ją, daugelis ka
rinių kritikų teigė, kad že
mės artilerija jau prarado 
savo reikšmę. Pastoviai su
statytos kanuolės Magino'- 
tvirtumų linijoje pasirodė 
bergždžios, o judamosios 
francūzų kanuolių baterijos 
niekur nepajėgė sulaikyt 
vokiečių. Bet Rusijoj daly
kas visai skirtingas. Dideli 
daugiai sunkiosios ir leng
vosios artilerijos Rusijoj 
padėjo apstabdyt ir galop 
visai sulaikyt vokiečių trau
kimą pirmyn. Sutelkta arti
lerijos ugnis suvaidino lygią

proc. Kitą dalį gaudavome 
iš Virginia Salų.
Apie Hawaiiu ir Filipinų 
Cukrų, Karui Prasidėjus
Iki karas pasibaigs, mesįrodė bandymai Chicagos na pelė šioj antrojoj dėžėj

Universiteto profesoriaus neapsirgo; visos
O. H. Robertsono ir jo drau- sveikos ir vikrios.

. .. r "

Pirmiaus jie atrado, kad šioje dozėje, paskui visos jos
smulki ūkana chemikalo va- tapo užmuštos ir jų plaučiai I Sakoma, bus neišskirta, 

---  ------- • 1 'ar tu turtingas, ar biednas
— cukraus su normos kny
gelėmis gaus visi lygiai.
Kodėl Amerikoj Nustatyta cukraus per metus.

Cukraus Norma?
Cukraus normos nustaty

mui yra keletas priežasčių:
1) Prasidėjus karui, apsi

sunkino cukraus pargabeni
mas iš kitų šalių — Filipinų 
salų ir Hawaiiu.v V

2) Mes turime sumažinti
cukraus normą dar ir dėl to, narna vien tik iš Louisianos masi sekančiais metais gau-

raus, turės 
iratrode knygelę, L

Aštuo-'anį jos užženklins, kada ir 
mas dienas joms, išbuvus pįep pįrkai cuki •aus.

dinamo propylene glycol ištirti. Pasirodė, jog plau- 
naikina įvairias bakterijas čiai 31-nos pelės sveikutė- 
ore. Tai chemikalas gimi- liai, nei kiek nepaliesti in- 
ningas tam, kuris vartoja- fluenzos, tik pas vieną, tris- 
mas automobiliuose ir ga-Į 
linguose orlaiviuose, kad jų i 
motorai neužšaltų.

Paskui šie chicagiečiai 
mokslininkai susekė, jog to 
paties geso garai-dujos dar 
greičiau užmuša bakterijas. 
Kad patirtų, kaip tos dujos 
veikia prieš influenzos ligos 
perus, jie padarė štai kokius 
bandymus:

Į dėžę, padalytą iš stiklo, 
jie suvarė 35 peles. Dėžės 
įtalpa buvo 20 galionų. Tuo-j 
met jie į šią dėžę prišvirkš-' 
tė nuodų influenzos perų, ir pylene glycolio naikina in- 
visos pelės susirgo influen-i fluenzos nuodus, bet jos ne- 
za ir išdvėsė per šešias iki,; kenkia žmogui, kuomet bū- 
10 dienų. Visų jų plaučiai na praskiestos oru panašiai, 
pasirodė sukempėję. kaip viršuj minėta. Tos du-

Į kita tokią dėže jie su- jos taipgi neturi jokio dvo- 
leido 32 peles ir įšvirkštė ko. N. M.

dešimt antrą pelę mažiukas 
kampelis vienos plaučių pu
sės buvo biskį išpurtęs; bet 
ir pas ją neišsivystė influ
enza.

Desėtku dienų pirmiau 
Pennsylvanijos Universite
to profesoriai Werner Hen
le ir Joseph Zellat padarė 
lygiai tokį bandymą ant pe
lių su influenzos perais ir 
minimu gesu, ir pasekmės 
buvo tos pačios, kaip ir Chi
cago j.

Taip smarkiai dujos pro-

negausime. Tai reiškia, tik 
iš tu salų mums nukertama 
1,000,000 tonų metinio cuk
raus importo.

Hawaiiu salose apie 35,- 
000 cukraus darbininkų, ku
rie buvo nuolatiniai cukrini- 
nių nendrių augintojai, ka
rui prasidėjus, paliko cuk
raus laukus ir stojo į ka
riuomenę.

Tačiaus, numatoma, kad 
tos šalys, kurios nekariauja, 
kaip kad Kuba ir kt., padi- 

gamybą, ir

atsargos.
Iš Kur Mes Daugiausiai 

Cukraus Gauname?
Paprastai normaliais lai

kais Jungtinių Valstijų gy
ventojai sunaudodavo tarp 
6,500,000 ir 7,000,000 tonų

Perei
tais metais jau buvo sunau
dota apie 8,000,000 tonų.

Mažiau negu vienas treč
dalis mūsų sunaudojamo 
cukraus yra pagaminamas 
Jungtinėse Valstijose. Tru- dins cukraus 
pūtį daugiau, negu 6 pro- Amerika iš jų gaus daugiau 
centai viršminėto 
pagaminamo cukraus,

kiekio cukraus, negu ramiais lai-roię, pagreitindama vokie- 
gau-;kais. Vien tik iš Kubos tiki- traukimąsi atgal. Dabar

1 INŽINIERIAI PAGER
BĖ SOVIETŲ MOKSLININKU
Anglijos Elektros Inžinie

rių Taryba vas. 21 d. su- 1 
teikė Faiiaday Medalį Pet
rui Kapicai, garsiam sovie
tiniam mokslininkui ir išra
dėjui. Tuom medaliu jie pa
gerbia žmogų už nepapras
tą nuopelną mokslui elek
tros inžinerijos.

Šį garbės ženklą anglai 
inžinieriai paskyrė Kapicai 
už išvystymą ir panaudoji
mą stiprių magnetizmo srio- 
vių, su elektros pagalba.
Apdovanotas už Išradimą 
Tirpdančios Orą Mašinėles

1939 m. Kapica gavo 25 
tūkstančius dolerių dovanų 
nuo Maskvos Mokslų Aka
demijos už išradimą mažy
tės turbinos, tai yra, besi
sukančio variklio. Tas va
riklis buvo ne didesnis kaip 
degtukų dėžutė, bet savo 
daromu spaudimu taip spar
čiai tirpdė orą, kad per va
landą pagamino po 66 sva
rus skysto, kaip vanduo, 
oro. Pakeičiant gi to vari
kliuko išvystomą spaudimą, įkjajs ^are prįeš japonus Fi- 
galirna tokį oro skystimą iipjnų salose, kaip genero- 
paskirstyt j atskirus jo ele
mentus, kaip kad, deguonį 
(oxygeną), azotą (nitroge- 
ną) ir kitus.

Pernai Kapica gavo Sta
lino Dovaną už išradimą, 
kaip dirbtiniu šalčiu daug- 
meniškai ir pigiai gamint 
deguonį, kuris reikalingas; 
kvėpuoti silpniem ligoniam, 
aukštai skraidantiem lakū
nam, dujokaukėm (prieš- 
gesinėm maskom) ir dauge
liui kitų tikslų.

Dabartiniu laiku prof. 
Kapica yra direktorius Fi
ziniu Klausimu Instituto, 
Maskvos Mokshj Akademi
jos skyriaus.

Išradėjas Magnetizmo 
Srityje /

klad kai kurios iš 25 šalių 
(valstybių), kariaujančių iš
vien su Amerika, turi didelį 
trūkumą cukraus, tad mūsų 
šalies nustatymas 
normos palengvintų 
tiek toms šalims.

3) Amerikai kariaujant, 
didelis kiekis cukraus su
naudojama gaminimui alko
holio, kuris naudojamas dir
bimui parako (su tokios rū
šies paraku šaudant, nebū
na dūmų).

4) Amerikos prekiniai lai
vai, kupriais paprastu laiku 
buvo gabenamas cukrus, 
dabar naudojami įvairiems 
karo reikalams.

5) šiuo tarpu Amerikoje 
eina geriau darbai, žmonės 
truputį daugiau uždirba, 
tad daugiau turi pinigų

cukrui 
šiek

mo tyrinėjimų skyriaus 
Cambridge U n i v e rsitete 
Anglijoj, kur jis atvyko iš 
Sovietų Sąjungos, kaipo ty
rinėjimų studentas.

Kapica, sovietinis moksli
ninkas 47 metų amžiaus, j 
yra išėjęs fizikos mokslus 
Rusijoje. Paskui, I 
Cambridge U n i v e r siteto 
studentu nuo 1923 iki 1926 
m., Anglijoj, Kapica išaiš
kino anglų mokslininkui lor
dui Rutherfordui, kaip su
daryti daug stipresnes mag
netines srioves, negu iki tol 
buvo manoma, kad galima.' 
O tatai svarbu įvairiems kaZVuri^tto^
elektriniams įrengimams .ir van(jens gausybę, nereikės 
fiziniams gamtos tyiineji- vandens reikalu rūpintis per
maras.

N. M.

valstijos, kur yra auginama 
cukrinės nendrės.

Kita dalis Amerikos cuk
raus yra gaminama iš cuk
rinių runkelių, kurie augi
nama sekamos valstijose: 
Colorado, California, Michi
gan, Montana, Nebraska, 
Wyoming, Idaho, Utah ir 
Ohio.

Daugiau negu du trečda
liai mūsų sunaudojamo cuk
raus buvo pargabenama iš 
Įvairių pasaulio dalių. Iš 
Kubos mes daugiau gauna-

ti 3,600,000 tonu, tai yra — 
apie 1,200,000 tonų daugiau, 
negu pereitais metais. Iš 
Puerto Rico tikimasi gauti 
apie 1,200,000 tonų, vietoje 
932,000 tonų pereitais me
tais.

Pagaliaus, valdžia numa
to, Lfed bus galima daug 
daugiau pagaminti cukraus 
ir savo šalyje, padidinant 
cukrinių runkelių ir cukri
nių nendrių auginimą.

Vienok, nežiūrint to, kad 
i cukraus trūkumo mūsų ša

me nesudirbto cukraus, ne- liai didelio nenumatoma, th- 
gu iš bile kurios kitos šalies, čiaus valdžios žmonės ragi- 
Arba kitaip tariant — iš na gyventojus, kaip galint 

cukraus vartojimo normą 
sumažinti, kas reikš prisi
dėjimą prie šio karo laimė
jimo.

Arba kitaip tariant — iš 
Kubos gauname 28 procen
tus viso mūsų sunaudojamo 
cukraus. Iš Filipinų buvo 
pagarbenlama 15 procentų 
viso sunaudojamo mūsų Petras B.

New Yorko Miestas Tarp Van.&

denų, Bet Stinga Vandens
Kada New Yorko miestui 

buvo paruoštas Catskill kal
nuose didžiulis vandens re
zervuaras, miesto valdinin-

. vauviciio i cm 
įmetu metus.

Tačiaus, nepraslinkus de
šimčiai metų nuo galutino

Naujieji Kariniai Ame- užbaigimo to Catskillio van-
•! - ' . dens rezervuaro, pasirodėrikos Šautuvai

Naujieji amerikiečių Ga- 
rand šautuvai pasirodė pui-

trūkumas vandens, ir, rei
kalo prispirti, miesto valdi
ninkai pradėjo ruošti naują 
vandens rezervuarą. Vienok 
naujas rezervuaras negalės 
būti anksčiau paruoštas, 
kaip iki 1944 ar 1945 metų.

Šiuo tarpu Catskillio re
zervuare yra didelis trūku
mas vandens. Pavyzdžiui, 
rezervuaras paprastai talpi
na (užlaiko) apie 253 bilio- 
nus galionų vandens, na, o 
šiuo tarpu randasi tik 100 
bilionų galionų vandens. Ir 
atsižvelgiant į tai, kad New 
Yorko miestas kasdien su
naudoja apie 500 milionų 
galionų vandens, — miestui 
gręsia pavojus su vandens 
trūkumu.___________ .
jant senąjį šautuvą; tada po 
kiekvieno iššovimo tekdavo 
nukreipt šautuvą nuo taiki
nio. O su dabartiniu šautu- 
vu kareivis vienu pradėji-

las Douglas MacArthur pra
nešė khro departments. Jie 
geriau veikia, negu senes
nieji Springfield rūšies šau
tuvai.

Šaudant Garand šautu
vais iš duobių-lindynių, jie 
nestapčioja dėl dulkių ar 
purvo.

Kai kuriuose atsitikimuo
se Garand šautuvas Filipi
nuose beveik be sustojimo 
veikė per ištisą savaitę be 
valymo ar tepimo, sako gen. 
MacArthur.

Garand šautuvas išmuša 
aštuonis šūvius vienu užtai
symu ; užtenka tik kartą pa
trauki gaiduką kiekvienam 
šūviui; nereikia kareiviui 

i kito traukimo, kad išmestų mu gali visus aštuonis sy- 
Pirmiaus jis buvo direk- tuščią gilzę iš šio šautuvo, kius, be pertraukos, mušt į 

tonus padėjėjas magnetiz-kaip kad reikėdavo, varto- savo taikinį.

Rašo Petras B.

Numatoma, kad pavasarį, 
pradėjus sniegui tirpti, ir 
jeigu būtų kiek daugiau lie
taus, pavojaus miestui dėlei 
vandens trūkumo nebūtų.
KAIP GALIMA SUTAU- 

PYT VANDENĮ?
Inžinieriai apskaičiuoja, 

kad apie 150 milionų galio
nų vandens kasdien išeikvo- 
jama bereikalingai, per ne
atsargumą ir nepaisymą.

Ar jūs žinote, kad iš kra
no, jeigu netinkamai užsuk
tas arba šiaip varva, per 
dieną gali išsieikvoti 50 ga
lionų, tai yra tiek, kad pa
kaktų vienam asmeniui nau
dotis per dieną. O per mažą 
skylutę, turinčią tik vieną 
trisdešimtantrą dalelę co
lio platumo skersainyje, gali 
išbėgti 170 galionų vandens 
per dieną.

Todėl miesto' vyriausybė 
atsišaukia į visus gyvento
jus, kad kiekvienas turėtų 
mintyje, jog šiuo tarpu rei
kalinga taupyti vanduo. O 
tą galima padaryti daugeliu 
atvejų: mažiau eikvot prau
siantis; be reikalo nelaikyt 
atsukto krano, kada geri; 
plauti įvairius dalykus gali
ma prisileidus vandens sin- 
koje, bet ne po bėgančiu iš 
krano; stovint po lašais, ka
da maudaisi, galima su
trumpinti laikas—vietoj va

rusų kanuolės, kaip prane
šama, bombarduoja svar- 
biuosius vokiečių apsigyni- ‘tik‘7a?fLllieri-
mus Charkove. h. dargį puikia artileri.

“Rusai niekada neprara- ja.
do pasitikėjimo savomis ka- “Orlaiviai praskina ke- 
nuolėmis. Per 20 metų jie lią kiekvienam sparčiam žy- 
daugmeniškai jas gaminosi, giavimui pirmyn. Bet ka- 
Vokiečiai, besiruošdami ka- dangi mes turime pasiruošt 
rui per šešis metus, dau- ilgam karui, tai gerai, kad 
giausiai statėsi orlaivius mes neapleidžiame savo ka- 
tankus su palyginti lengvo- nuolių, veikiančių ant že- 
mis kanuolėmis ir apkasi-. mes.”

VANDENS NEGERIANTIEJI
GYVŪNAI DYKUMOSE

Laukiniai gyvūnai, kurie ko nuo vandens, nors ret- 
gyvena sausose dykumų sri- karčiais jie gal siurbtelėt 

jo, o paskui vėl per ištisus 
van-

tyse, yra prisitaikę prie
gamtiniu sąlygų tain, kad ™enesius 
jie gauna būtinai reikalingą 
jiem kiekį drėgmės iš na-
ties maisto. Tas prisitaikv- rodė labai įsižeidus, kada aš 
mas įvyko per ilgus laiko- jai pasiūliau vandens. Ke
ta rpius evoliucijos, arba lis kartus aš užvarvinau po 
gamtinio išsivvstvmo. Tokiu vieną mažą lašelį vandens 
gyvūnu skaičiuje yra ir ant jos, ir man buvo labai 
graužikai žvėreliai, kain juokinga žiūrėti, kaip smar- 

, susierzinus, jinai vo-

dens.
“Viena kišeninė pelė at-

landos, galima pastovėti 5 kad vadinamos kišenines ne- kiai
ar 10 minučių; sutaisyti ne- lės ir kangaroo žiurkės pie-.liejosi po smėlį, kad pašalint 
tikusias (tekančias) van- tiniai-va karinei delvj June-- tą nekenčiamą skystimą nuo 
dens dūdas ir t.t. tinių Valstijų, d^erhnasai'savo kailio. Aš esu tikras.savo kailio. Aš esu tikras.
Iš KUR NEW YORKAS šiaurinėj Afrikoj, kad per pustrečių metu, lai-

—_ ___ _  __ _____ .... s.. . _ knniD Iclpfknip iinoi ninlrn-Tie žinduoliu rūšies žvė
reliai gyvena tokiose vieto
se, kur retai kada tebūna 
lietaus, ir tai labai menkai, 
ir kur vandens beveik visiš
kai negalima giauti. Kuomet 
per visai trumpa laika ten 
pasirodo kiek žalių augalų, 

, jie gali tų augalų užėst ir 
gaut šiek tiek drėgmės. Vi
sais kitais laikais jie negau- 

nuo namų. New Yorke bu- ?r®^es’..nebent vleni* 
vo keletas didžiulių miešti-1 
nių šulinių prie seno forto, 
kur v a d i n ama Bowling 
Green; tai buvo 1677 me
tais.

Vėliaus vandens sistema 
pakliuvo į privačias rankas 
kompanijos, kuri vadinosi 
Manhattan Company (da
bar vadinasi Bank of Man
hattan), tai buvo 1800 me
tuose. Svarbu paminėti, kad 
tada vandens šuliniai rado
si prie Reade ir Center gat
vių, ir vanduo buvo leidžia
mas mediniais loviais, kuris, 
tiesa, ateidavo jau tada į 
namus. Tačiau miestui spar
čiai augant, tokia vandens 
sistema buvo be galo kebli.

Pagaliaus, 1842 
miesto valdininkai 
paruošti miestui 

(Tąsa ant 6-to puslapio)

PIRMIAU ĖMĖ 
VANDENĮ?

Anksčiau New Yorko 
miestas naudodavosi vande
niu iš šulinių. Tai, žinoma, 
ne taip, kaip mūsų lietuvo- 
je dar ir šiuo tarpu (kurie 
gyvi) nešasi žmonės nėš- 
čiais vandenį iš šaltinio ar 
upės, arba šulinio, kuris 
randasi už pusės kilometro

koma klėtkoje, jinai nieka
da negėrė vandens, 
veik išimtinai mito 
somis sėklomis.” •

O ii be
tik sau-

PO KIEK KIAUŠINIŲ 
PADEDA PAPRAS

TOS IR RINKTI
NĖS VIŠTOS

kitą lašelį rasos.
t

Bet viduriuose ir kūnuo
se tų pačių gyvūnų eina sa
votiški cheminiai veiksmai, 
kuriais sudėtinės dalys sau
sų sėklų ir kitokio maisto 
yra paverčiamos į drėgmę 
per oksidaciją, tai yra, per 
susijungimą su 
(oxy genu).

Gamtininkas 
Walker, vice - 
Jungtinių Valstijų Zoologi
nio Parko (žvėrinčiaus), 
rašo:

“Aš dažnai siūliau van
dens kišeninėms pelėms, 
kangaroo žiurkėms, žiogi- 
nėms pelėms ir kitiems dy
kumų žvėriukams; norėjau 
tikrai patirti, ar jie neken-

deguonim

Ernest P. 
direktorius

metais
nutarė

geresnę čia dėl trūkumo drėgmės.
Beveik visuomet jie atsisa-

Skaičiuojama. kad 1940 
metais vidutinė višta fanuo
se Amerikoj pndėio 101 
kiaušinį, imant visas tokias 
vištas abelnai, ir vidutiniai 
kiekviena sulesė 270 svarų - 
lesalų per metus. O rinkti
nės veislės jauniklės vištai- 
tės tais metais padėjo po 
170 kiaušinių ir sulesė tik 
no 180 svarų lesalų per me
tus.

Pietiniam Fronte Sunai
kinta 14,000 Naciy •
Maskva. — Šiomis dieno

mis per smarkias kautynes 
arti vieno didelio apgyvento 
centro pietiniame fronte 
raudonarmiečiai u ž m ušė 
per 14,000 vokiečių. — Me
nama, jog tas centras tai 
didmiestis Charkov.

•<
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Chicago Mayor Kelly Lashes Quislings 
Among the Lithuanians At Meeting Held 
By Those Who Greeted the Nazi Stooges

HEROIC LITHUANIAN UNIT IN THE RED ARMY
Special to Laisve English Section.

CHICAGO, III.—The last time we wrote from this city, Feb
ruary 15th had not yet come. We wrote of the disappointment 
in the arrangements committee of the Lithuanian American Cli
veden Set here which was arranging a meeting on that date to 
celebrate the 24th anniversary of “Lithuania’s Independence.”

The committee was made up of various types of those who 
greeted the Lithuanian Quis-0----------------------------------------
ling government set up in Lith
uania immediately after the Nazi 
invasion, and the Lithuanian speak
ers were those who had reams of 
Nazi publicity run through their 
papers for the past year and a 
half or so.

We wrote that Governor Green of 
this state refused to attend the 
meeting and the Illinois Symphony 
Orchestra refused to play without 
pay—knowing what the 
the meeting were.

The meeting came off 
ed at the local Ashland 
on February 15th, and
ward J. Kelley of this city did 
take advantage of the “out” he 
for himself as was reported in 
last issue. He came to the meeting
and was one of the main speakers. 
However, he threw consternation 
that amounted almost to a bomb
shell into the arrangements com
mittee members when he said: 
“Lithuanian Quislings must be stop
ped in their tracks; they must be 
exposed; impounded and prevented 
from pursuing tactics which aid the 
enemy.”

Mayor’s Words 
the

We do not 
Mayor knew of the past activities Set 
of many members of the committee controls, 
and even among the previous speak
ers on the same program. A number the collection this time was for the 
of them had sent greetings to the American Red Cross instead of the 
Quisling government 
the 
the 
still 
the

purposes of

as schedul- 
Auditorium 
Mayor Ed- 

not 
left 
the

endorsed the activity of the Lith
uanian quislinites in Lithuania!

The American point of view as 
contrasted with the point of view 
of the Lithuanian Cliveden Set was 
brought out in sharp contrast at 
the mass meeting of the Lith
uanians. The applause which was 
tendered our Mayor after his speech 
was the official endorsement of the 
local Lithuanian people to the 
Mayor’s remarks.

Grigaitis, šimutis, Still Play at 
Hitler’s Game

after the meeting, both the 
Grigaitis and Simutis have 
in their columns propagan-

Even 
editors 
allowed 
da against an ally of our country—
and the only ally that is victorious
ly marching forward at this writing 
against the Hitler “invincible” le
gions for whom the people whose 
representatives were in the speak
ers

Bound to Embarrass
Quislings 
know whether the I

rostrum shouted three cheers.

Ex-Lith Consul Also In the 
Cliveden Set

The other speaker was Paul i 
Dauzvardis, ex Lithuanian consul 
who is an expert in spreading the 
propaganda received via Berlin to 
the Lithuanian Americans in this 
country through the newspapers and 
organizations which the Cliveden 

among Lithuanian Americans

It was interesting to note that

for “chasing 
‘reds’ out of Lithuania” with 

aid of the German Army. They 
speak that those quislings were 
real heroes of Lithuania, and formed for the purpose of aiding

some churches in Chicago 
high mass for them.

Perhaps His Honor 
how he hit the nail 
with this statement, 
have been told of the 
members past activities, 
speaking in the name of American
ism — giving the patriotic Amer
ican point of view as regards the 
fight against the axis powers. As a 
matter of fact, the resolution which 
was later adopted, also was camou
flaged and without any resemb-į handling of the material from Bal
lance to the former type which had timore and from Waterbury.

Association to Liberate Lithuania 
or the Lithuanian National Relief 
Fund which was registered with 
the State Department as being

did 
on 
He

even held “Lithuanian Refugees” in Berlin.
The reason for this new turn was 

the purpose of white- 
some other more import- 

Lithuanians
meeting were generous

who at-

not know. either for 
the head I washing, or 
may not ant reason.

committee tended the
He was in their contributions for this Am

erican cause.
At our first opportunity, we shall 

forward additional information to 
you. people in the East. I want to 
express my gratitude to the East
ern correspondents for the excellent

HERE AND THERE
If we said that his father was a 

poor Lithuanian tailor, that' as a 
boy he made his living as a steve
dore, and that he never saw an air
plane until he was fourteen years 
old—could you possibly guess whom 
we mean? We doubt that you could. 
So, we’ll come right out and tell 
you. It is the Commander-in-Chief 
of the Soviet Air Force and his 
name is Jacob Shmuskevich.

ing be given a little gift in the form 
of apoplexy. Sounds crazy, I know, I 
but if it happens to be true, Herr I 
Goering’s number should be com- • 
ing up soon and for that possibility Į 
I dont mind stretching my imagina- i 
tion or appearing a little gullible, j

THINKING OUT LOUD:

‘Billboard is Used as Honor Roll at Indiana Plant v

* The Delta Electric Company at Marion, Ind., has adopted a novel plan to let the community know how' 
its employees are participating in the Defense Payroll Savings plan. A huge billboard erected outside the 
.plant contains the name of all employees who are authorizing savings every pay day for the purchase of; 
Defense Savings Bonds. The picture shows W. B. Stephenson, president Delta Electric Company, and also ; 
(president Indiana Manufacturers’ Association (left) with W. C. Crimmins, assistant general manager, }

U.<
>>
>

• $5

Clevelanders Have 
Treat in Store

CLEVELAND, Ohio. — Something 
new has been added to the Penn 
Square Theater at Euclid Avenue 
and E. 55th St.: “Girl From Lenin
grad,” the Soviet melodrama about 
heroism of the Russian Red Cross 
nurses in action and of the victor
ious, heroic, Red Army fighting on 
the front.

Breath-taking action, full of laughs 
and thrills, and of the heartlcssness 
of the German Army, that you will 
never forget In addition, there are 
two feature pictures— "To the Jews 
of the World” and “The Gay Pari
sian.”

Great Neck Dedicates Program at Laisve’s Ba
zaar to Members in Army and All Boys in Camp

Kazakevich, 
Simas, our 

and Connie, 
folk dance

GREAT NECK, L. I., N. Y. — 
Saturday, February 21, the Pirmyn 
Chorus journeyed to Laisve’s Ba
zaar to participate in the evening’s 
program. With the able assistance 
of our teacher, George 
and our soloist, Ruth 
new dance duet, Ann 
and our most popular
group we did our best to make the 
evening’s entertainment enjoyable.

I would like to extend our ap
preciation to those outsiders who 
helped us out. The program started 
with the singing of “My Country, 
’Tis of Thee,” the house lights were 
dimmed. Flash lights went on to 
form a ...—V. Flags were posted on 
each end for our two boys while 
George K. made a speech dedicated 
the program to our members ser
ving in the armed forces, Vincent 
Kazakevich and Nick Hutsinkevicli, 
and to all The others also serving 
Uncle Sam. In spirit our boys were 
with us. As the program progressed 

delighted

I think this picture is one of the 
best that has been had from a 
foreign country. Everything is tran
slated into English and you’ll agree 
with me that it is excellent. I think 
many of oui' LDS fellows and girls 
should see this, elders included, to 
show you what war really is like on; 
the front and how courage and' 
leadership are such necessary es-! 
sentials for those fighting. Many of: 
our boys have gone and many more 
will be leaving soon to go to the I 
army. We will know that our loved 
ones will have to go sooner or later, 
the women as well as the men. The 
women of this day and ago shouldjwas sung Saturday nite—“Vieni ci
build up for physical, as well 
mental, endurance.

Keep fighting fox' America!
Buy stamps and bonds!

our songs and dances 
everyone (I’m sure).

Now for some lid bits on the 
lighter side: Nothing unusual - as 
usual the bar was the center of 
interest. As in our final song that

as sim gult į šieną, kiti mreginCti...

Some 
helped

more.

that Abbie 
she stopped 
yanking off 
Naomi and

that’s just what happened, 
went homo and the others 
close the place.

Sunday we came back for 
We were glad to see our friends
from Newark, but missed Larry 
Dobinis. George was given a bookie 
prize by a friend—from that mo
ment on all the girls had yearned 
for a dance with George. What did 
you have in your pocket?

Frappie, if not known, has turned 
chinose on us. Her name ir “Floppy 
Frappie” ... I’m told 
stopped bloodshed when 
one of the girls from 
Mel’s hat... Sunday
George perfected something new in 
dancing — the sitting down on a 
chair Lindy—Ha, ha!

Olga Lucky, first with the Navy, 
and then kept tabs on an old 
flame... Ricky named “Miss Murray” 
by a few Aido’s members. .. Two 
people in our group were down to 
their last cent Monday—the reason 
because of the goings-one with the 
orchestra .. . Steve certainly saved 
money. . . Valeria with a few new 
ideas up her sleeve . . . Tony Navick 
- our new member very well liked... 
Vincent Ulchikas and his pepsicola 
song—a plug for the product!

Au revoir for a while.
—Just a Hick.

Detroit Aido Chorus Makes Appeal to Friends

Lithuanian Partisans, Refugees from Fascist 
Terror Join in Lith Unit in Red Army to Free the 

Land of their Birth From Nazi Oppression
By Jonas Marcinkevičius

(Wireless to Inter-Continent News)
KUIBYSHEV.—The town of “S” in one of the regions of 

the Soviet Union rings to the merry sound of singing. The sing
ers are Lithuanians belonging to the Lithuanian unit of the Red 
Army. They often sing the national songs, songs about “the 
Crusader from Malburg who devastated the homeland,” and 
“The time has come to drive the enemy from the land.” Songs 
expressing cheerfulness are prevalent among the men who joy
fully and eagerly are preparing to fight the hated enemy— 
German Fascism.

These men have borne the hard-S-----------------------------------------------
ships and dangers of war. Many of 
them at the risk of their lives made 
their way through the firing lines in 
order to take an active part in the 
sacred fight.

Tough Lithuanians Among 
the Guerillas

he

too

Many, while still in Lithuania 
fought against the Fascists as mem
bers of extermination battalions. 
There is Jonas Zaleskis for example, 
who together with other workers 
and peasants helped to destroy a 
German raiding force neai’ Rokish- 
kis and was severely wounded, 
soon as he recovered his health 
again joined the active ranks.

Many of them were too old or
young for the army and it was only 
after stubborn and persistant appli
cation that they w^re allowed to 
join. Butkus who is 45 years old 
and who fought the German in the 
last war as an artilleryman and 
could now serve with the tank 
troops. Strazdas, a 42 year old 
peasant, fought the Bermont bands 
of’ Germans and 
1916 in Lithuania, 
voluntarily joined 
together with his
who refused to stay at home. Many 
who were unfit for service because 
of their health pqrisistently begged 
to be enrolled in the Lithuanian 
unit of the Red Army and went 
away with tears in their eyes when 
refused.

“It is a great honour and the 
duty of every Soviet citizen to be a

Whiteguards in 
Andrius Sornevas 
the Red Army 
18 year old son

and I will 
gladness,” 
carpenter, 
crush the 
to destroy 

declared Kraniakuskas,

soldier in the Red Army 
discharge that duty with 
said Ukmergės Caputis a 

“We must all help to 
Fascist fiend who is out 
the world,” i 
a compositor.

“I am proud to have a share in 
liberating Lithuania from the Fas
cist beast,” says Rimsha, a peasant.

“We shall fight for the Soviet 
Union which alone can save the 
Lithuanian people from destruction 
at the hands of the Germans,” says 
Lt. Kairis.

“I will gladly lay down my life 
for the emancipation of my enslaved 
and humiliated country and to 
avenge the thousands of our shot or 
tortured or hanged brothers,” said 
Balčiūnas, a chauffeur.

This firm unanimous consvious- 
ness of the justice of their cause 
animates the men of Lithuanian 
unit. Most of them are not Party 
numbers but they are the true sons 
of their country and came from 
the toiling people. They are confi
dent of victory over the fascists and 
that all conquered peoples will be 
liberated, including the Lithuanian 
people.

This confidence springs from the 
knowledge of the support of all 
the progressive forces of mankind 
who are united to fight Fascism 
and from faith in the inevitable 
triumph of the forces which are 
headed by the great democratic peo
ples of the Soviet Union, America 
and Great Britain.

Chicago LDS Redwings Give Merit Awards to 
The Leading Active Members of the Branch

Until the first World War broke 
out his family lived in a little town 
called Rokiškiai in Lithuania. Then 
they were moved by the Czar’s 
police to the province of Vologda in 
Russia. When the Russian Civil 
War broke out following the Revo
lution, Shmuskevich joined the Red 
Army and fought so bravely that 
he was made the political commis
sar of the regiment.

After the war was won, he took 
up aviation. He read every book 
on flying hq could lay his hands on. 
Voroshilov, the Russian Defense 
head, met and encouraged him. He 
told him to study more, to learn 
Russian grammar and history, ma
thematics and strategy. In less than 
six weeks, Jacob finished a course 
that usually took two years at a 
Soviet “West Point of the Air.” 
Eight months later, he was put in 
charge of the defense of the Russian 
Far East. When the undeclared war 
broke out with Japan, he covered 
himself with glory and won the 
highest decoration at Russia’s com
mand. He now leads the Russian 
war birds against Hitler and what 
a job he is doing!

an Interesting story cir- 
official Nazi circles con- 

periodic outbreak of

I noticed an item 
to the effect that 
over the country 
to unprecedented

Lith Guerillas Tell 
Of Life Under the 
Nazi Occupation

of

There is 
culating in 
corning the 
“bad health” among German gene-; 
rals. It seems that after the fall of i 
France Hitler called a meeting be
tween the heads of the Party—Rib
bentrop. Goebells, Himmler — andi 
the army Chiefs, Von Brauchitsch, 
Todt, Keitel, and Goering. The 
meeting was to decide which of the1 
two groups would be in charge of j 
the occupation of France. The 
Army, remembering what the Ges
tapo had done to Poland and its 
people was determined to see that 
the same fate did not befall the 
French. The debate was hot and 
furious and when Goebells and Him
mler called Goering a traitor to 
the Party, the fat man could stand 
it no longer. He is reported to have! 
grabbed G. & H. by their respective 
heads, bringing them together in no 
gentle fashion. This humiliation at1 
the pudgy hands of Herrmann has 
so enraged the Nazi party that they! 
have had the Gestapo see to it that
every, General present at that meet- often.

7’he other day 
in a trade paper 
retail sales all 
were zooming 
heights. There was only one answer.
HOARDING. The American consu
mer accustomed to enough of the 
best at all times was rushing to 
stock up.

However, I am sure that if every 
person who has so acted were to i 
stop and consider the consequences 
of his deed to himself he would have, 
thought twice before purchasing 
that extra box of sugar or pound 
of tea. The hoarder, as I see him, 
must be either a lonely person or 
one prepared to accept loneliness 
for the duration. For obvious rea
sons he is not likely to invite com
pany or to be popular in company. 
We dont mean that he will turn •; 
into a 20 century Silas Marner arid I 
lock himself in his attic to gloat 
over his collection of sugar bags, 
count his cans of food, or dabble 
his fingers over his silk stockings 
and pajamas. But, he is bound to' 
be discreet in consuming his stocks.1 
Having people to dinner will be out 
of the question, since that would 
make rather large dents in his col
lection. Or if he does break down 
and invite some friends, his big 
heartedness might back fire in the 
form of questioning glances from his 
guests. All in all the career of a 
hoarder doesn’t seem very inviting 
and will be steered cleared from by • 
any sensible individual. Remember | 
that hoarding can be detrimental to 
yourself as well as to your govern
ment.

MOSCOW, U.S.S.R. — Group 
Latvian and Lithuanian partisans 
crossed the line of the nortwestern 
front. Like scores of other detach
ments this partisan group has been 
waging a ruthless struggle against 
the German occupationists in these 
past six months.

The partisans described to a 
Pravda correspondent the German 
domination in the temporarily oc
cupied young Soviet Republics. Af
ter the invasion, the fascists sowed 
death wherever they set feet.

Mass shootings have been daily 
carried out. Thousands were shot 
by Germans in the suburbs and in 
adjacent forests. Sixteen kilometers 
of road between Madona and Glu- Į 
ben, Latvia, were strewn with the| 
corpses of workers driven to forced; 
labor jobs.

In the villages, the occupationists 
mercilessly exterminated the pea
sants who had received land from 
the Soviet power.
daily passed tons of death sentences 
and sent thousands of people into 
concentration camps.

Citizens were shot for hiding 
warm clothing and skiis, for refus
ing to “contribute” to the “peo
ples relief” fund, for expressing 
sympathy for the Red Army prison
ers.

The peasants were drastically pu
nished for failing to deliver the last 
supplies of grain, for hiding produce 
from the fascist marauders, or for 
failing to complete forced labor 
jobs in time.

Starvation is
The partisan 

far and wide
corpses of killed German officers 
and soldiers are frequently found on 
the streets of the cities.

DETROIT, Michigan. — The war 
has greatly affected the majority 
of the American people and each 
of us, to a greater or lesser extent, 
will have to bear a part of the bur
den of the war so that victory can 
be won against the Axis enemies.

Our clubs, choruses and organi
zations have been affected. In Det
roit the LMS Aido Chorus has felt 
this particularly more than other 
organizations among Lithuanian 
Americans. This has been because 
the chorus has been composed 
mainly of courageous ' young people 
who are now either in the army or 
working to the limit of their abili
ties, 7 days a week, in the produc
tion battle against fascism.

In leaving for the battlefront, in 
working and studying, these young 
people are now unable to continue 
their work in the chorus.

Because it is of you and for you, 
Lithuanian Americans of Detroit,

the Aido Chorus now asks your 
help. It needs that help now, more 
than ever before. It is not financial 
assistance that we ask, for our I 
treasury is well-filled — the fruit 
of our young people’s good labor. 
We ask that you join the Aido 
Chorus, that you fill the ranks of 
those who are temporarily unable 
to take part in choral activity.

Our best members are working 
and fighting for national defense. 
They ask that those who remain 
behind join up and continue the fine 
cultural work of the chorus. In 
particular, they ask those 'who have 
beori members before but have drop
ped out, to sign up again. All of 
you who enjoy comradeship and 
singing with friends—join the Aido 
Chorus now. Rehearsals arc held 
Friday, 7:30 p. m. and Sunday after
noons, 1:30 p. m. at 4097 Porter 
Street, corner of Scotten Ave.

We will, be waiting to greet you!
—Aldo Chorus.

CHICAGO, 111. — The Redwings’ jamas and beach shoes and gave 
Merit Award Banquet and Initiation the Indian cry with best of them, 
party was attended by more than Gold rings went to the Gizevich fa- 
forty LDSers from all Chicago j mily, Nellie, Julie and Johnny and 
branches. The Redwings was the 
first LDS branch to inaugurate the 
Merit Award System which has 
since developed on a national scale. 
The far-sighted vision of the origi
nators must be commended. Since 
the Redwings are the most promi
nent group in the entire LDS or
ganization, the annual recognition of 
individual merit induces even great
er effort and achievement on the 
part of the membership.

How often arc individuals praised 
for devoting time and plenty of 
work in LDS activities? We must 
admit such praise comes all too sel
dom. Other branches might well 
take cognizance of the fact that in
terest in the organization begins 
to pall when responsibilities be-; 
come too tiresome but enthusiasm 
can be whipped up by the know
ledge that every detail of activity 
is carefully recorded and an award 
presented in recognition of services 
rendered. We Redwings think it’s a 
swell idea.

At The Banquet

the Ban- 
(who has 
of being

•Max Weintraub.

Billy Dupsha in Army
WORCESTER, Mass. — Another 

of our fellows has left us to join 
the millions of his brothers who are 
helping their Uncle Sam smash the 
Axis. He is Bill Dupsha,, very well 
known and liked wherevex' he went/ 
Bill was a member of the LMS 
do Chorus of Worcester and of 
LDS youth branch, WeLDerS.

A party was held in his honor at 
the home of Nellie Laucis. We all 
wish him luck and promise to write

Ai- 
the

Special courts

Worcester Liths Take 
Part in Program for 
Our Nation’s Victory

was held in 
About 1,500 

the speakers

rampant in the cities, 
movement has spread 
in the country. The

A Modest Village

Easterner stood on the veran-An 
da of a little Western hotel and 
watched the sun go down.

“By George,” he exclaimed to the 
native sitting nearby. “That’s cer
tainly a gorgeous

“Not bad,” was 
bad for a little 
vilfe.”

sunset, isn’t it?” 
the answer, 
place like

Liths Taxed Heavily 
By the Fascists

who was Johnny holding hands with 
rather late in the evening?

Jessie Shaiko, Stan Bernot and 
“Boy” Deniaska r e c e i ved appro
priate awards. They were part of 
the committee who gave the new 
members the “business” and who 
planned an excellent party. Sully 
was deeply impressed with the 
award he received and communi
cated his feelings to the assembled. 
Ray Kissel received his first award 
and was much impressed by it. Last 
but not least'Julius Urbickas’s Red
wing “R” was displayed and a shout 
rang out in honor of our past pre
sident who is in military service at 
Camp Roberts.

The initiates made a dramatic ap
pearance on the scene, dressed in 
a variety of clothes and makeup 
and encouraged in their first per
sonal appearance by the wooden 
paddle applied to all without discri
mination, by Stan Bernot who com
manded the initiates to “assume the 
angle” from time to time.

Al Miller was beautifully dressed 
in a tan creation supplemented by 
an uplift. His side kick, the 
sprightly trapeze artist, must have 
got cold feet wandering about in 
socks but she took it 
sport that she is, as 
else.

WORCESTER, Mass. — A “Unity 
for Victory”, sponsored by the Com
munist Party, rally 
Worcester last week, 
attended and among 
was Mayor Bennett.

The Mayor told the people, “Al
though I do not endorse the Com
munist Party as a group, I do en
courage any force whose interests 
represent those of the United States 
on the firing line.”

Fifty per cent of the collection 
taken will go to war relief agencies.

our 
the 
af-

Miss Josephine Lattimer, 
talented Lithuanian singer, sang 
“Star Spangled Banner” at the 
fair.

A meeting was held in place of 
the chorus r e h c a r sal when our 
teacher was unexpectedly taken ill. 
We wore glad to see a quick reco
very.

Plans were discussed for a party 
and the following committee was 
selected: Ruth Dauderis, Mrs. Va- 
linchauskas, Mrs. Machulis, Mrs. 
Anton, Mrs. Kižys, Mr. Subalauskas.

They arc planning something new

STOCKHOLM. — Items in the 
German paper Deutsche Zeitung in 
Ostland provides some insight into 
the privations suffered by the po
pulation in temporarily captured 
Lithuania.

The entire population has been 
made to pay a colossal tax by the 
occupation authorities. Indirect 
taxes on vital necessities have again 
been raised sharply. The Lithuanian 
youth has been mobilized for com
pulsory labor. In some cities the 
Nazi authorities issued an order 
noting that the population failed to 
comply with blackout orders despite 
the fact that, hundreds have been 
sentenced to long term inprison- 
ment. Stressing that “donations” of 
warm clothes have been unsatisfac
tory, the paper reminds ajl “sabo
teurs of this important campaign,” 
that failure to hand over warm 
clothes is punishable by death.

Then He Worked
Smithson — How Jong have 

worked in that office?
Greene — Since they threatened 

to fire me.

you

“Not
Hoop- and you mustn’t 'miss it. The date 

is March 8 at 29 Endicott Street at

5 o’clock. The tickets are only $1.00'. 
So come, planning on a good time.

—Echoetta.

Among those present at 
quet was George Kwain 
established the precedent 
the only LDS member to win a 
sixth year award — a set of cuff 
links, watch chain, tie clasp and 
buckle appropriately set off with 
the Redwing emblem), attired in al Aline Zemont who 

into a first-class LDS 
initiated in a baseball outfit and 
grotesque eyebrows. Mrs. Al Jacobs 
wore rompers and a ducky hat and 
enjoyed that lollypop more than 
she should have. How come' you 
didn’t put some of that pink cheese 
on that lollypop, Stan?

Valeria Bernot earned her dollar 
in no time by shining shoes for 
Bruno Baron and “Dynamite” Tony 
from Detroit. She did a swell job on 

Matt (who

like the good 
did everyone

is developing 
Redwing wasnew brown suit and a flashing 

smile. He obviously enjoyed himself 
thoroughly, Whirling about the posts 
in Syrena’s Rasthkeller and tuning 
in with the gang at the bar.

Pops Kwain (George’s little bro
ther) displayed an appetite beyond 
human possibilities and was en
couraged in his devotion to the table 
by Al Jacobs who gave more than 
half of his steak (well-done) to 
Pops. Pops dexterously wielded a 
stout wooden paddle as his expres-: the shoes, you bet. 
sion of enthusiasm after each award squired Frannie Yurgil all evening) 
was presented. Later this ex-serg- j wore a bldck sheer evening dress 
eant-at-arms proudly polished his 
bronze badge of honor and pinned it 
on his lapel.

Barbara Urbelis (naturally ac
companied by Joe Stalor of the Mo
narchs) received 
did Helen Kasro 
complete speech, 

Stella Stankus 
pin which she wore becomingly to who, opportunist that she is, 
balance the silver pin of last year.: nounced not only the coming Sparks 
Al Klaud in his lovely peach gown 
and soft droopy hat 
sented the awards, 
himself.

George Juozaitis 
companied by Mrs. 
sister) was presented with his letter 
in recognition for his winning 
golf tournament for one thing, 
was wealing a snazzy pair of

a bronze pin as 
(who gave a very 
omitting nothing) 
received a gold

graciously pre
keeping one

(who was 
George and

for

ac- 
her

the 
He 
pa-1

with long black silk gloves and 
seemed to enjoy every minute of 
the initiation.

Frank Burnetsky, Pops Kwain and 
Sully kept the suds and the 
schnapps flowing freely to the thirs
ty. And the orchestra was good! 
George Pankouskas and Otto of 
the Sparks, and Aldona Pavelonis, 

an-

Merit Award Banquet on April 14th, 
but managed to advertise the Ar
cher Ave. Big Store before she was 
forcibly silenced.

We hope that no one has been 
overlooked because our vision was 
obscured for some time after get
ting a load 
one eye, or

of that famous pie in 
was it hooch?

—Gooch.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 15

Pergalių Muziejus

(Tąsa)
Kordušas sulėtino žingsnius ir ėmė 

abejoti dėl savo žygio. Penkis kartus 
pasisekė, šeštasis gali ir dūmais nurūk
ti. Būtų šimtasis antausis. Adomonis 
gudrus mužikas.- Jis ir duodamas žinojo, 
kad aš pinigais negrąžinsiu. Vėl pano
rės, kad žemės parduočiau. Tai jo būdas 
atimti iš manęs dvarą, — skaudžiai neri
mavo Benjaminas Kordušas. Ir koks tas 
mužikas beširdis, gudrus. Kasmet būda
vo laikomos mišios už Zuzanos vėlę, kas
met atvažiuodavo svečių. Jis tyčia su
protestavo vieną kitą vekselį, tyčia atsiųs 
antstolį tą dieną, kada atvažiuos grafas 
Przidirskis, kada Elena namie. Ir tas be
veik sutartinis juodviejų ženklas pasiro
dė juokingas, operetinis. Perkūnas 
griaudžia, pirmasis pavasario perkūnas, 
o aš šausiu. Negi jis išgirs?

Šimtais degančių botagų pliaukštelėjo 
Dievas per juodus debesis. Perkūnas 
trenkė taip smarkiai, jog Kordušas net 
pašoko. Tačiau Adomonio trobos buvo 
čia pat. Juokinga buvo grįžti atgal, tik 
kaip įeiti? Retai Kordušas įžengdavo į 
ūkininkų trobeles. Adomonio buvo pri
siekęs visai nelankyti, vizitas pas Sūran
tus daug kraujo išvarvino iš širdies. Jis 
iki šiol negali sau dovanoti. Ir pas save, 
gink Dieve, naujakurių dar nebuvo įsi
leidęs. Viešpačiais nūdien save laiko, bet 
ir dvarininkui į bajoro kambarius, kaip 
svečiui, atsiprašau. Laukuos jiedu su 
Adomoniu susitikdavo, paskui viską at
likdavo kitose vietose.

Kordušas stabtelėjo ties varteliais ir 
dairės, kaip paklydęs. Matė skardiniais 
stogais Adomonio trobesius, peržvelgė 
stiklinę verandą, pristatytą gėlių, nors ir 
stovėjo nugara į langus atsigręžęs. Gėda 
dusino jį. Apsimetė žiūrįs į avilius, o pro 
ausis iš laukų parlekiančios bitės zvimbė, 
lyg kulkos.

— Tai ponas medžiot rengiatės?...
Krūptelėjo Benjaminas ir atsigręžė. 

Atlapu juodu švarku, į klumpes įsispy
ręs, tartum iš žemės išdygo Adomonis ir 
šypsojosi lūpų kertelėmis. Šis vidutinio 
ūgio gaspadorius Kordušui pasirodė 
stambesnis, išdidesnis, net galingas.

— Taigi, norėjau... Tik ot, panie, lie
tus. f

— Ne kas... Smarkus lietus ateina. 
Ponas vis medžiot mėgsti. Sakyčiau, kad 
žuvautum. Prieš lietų labai žuvis kimba.

Adomonis nusijuokė ir metė Kordušui 
kietą žvilgsnį. Kordušas kryptelėjo lū
pas, bet ūmai susigriebė ir, sušnibždėjęs 
“de scorpions,” visai sumišo. Pro langą 
šmėkščiojo uniformuoto jaunimo veidai, 
mokytojos dvi rugiagėlės, primerktos ir 
piktos, vėl žvilgterėjo į Kordušą. Girdėjo 
Sūrantą kalbant.

— Okupuotame krašte lenkai smaugia 
mūsų brolius lietuvius. Jie uždarinėja 
mokyklas ir ekonomines organizacijas. 
Tuo tarpu nepriklausomoj Lietuvoj mū
sų dvarininkai — išgamos tebevaldo cen
trus, tebešidina viską, kas lietuviška.

Kordušas žengė keletą žingsnių į šalį, 
kad Sūranto nebegirdėtų. Ak, ir aš bu
vau išdrįsęs įžengti į jo bakūžę, — kaž
kas lyg dūrė jam į širdį.

Adomonis pasekė jį nenoriai.
— Jaunimas... Anksčiau būdavo gal

vas skaidosi, dabar, girdėti, paskaitas 
drožia.

Kordušas jo neklausė. Atsidarė portsi

garą, bet tuo tarpu trinktelėjo perkūnas, 
ir jis vėl jį įsidėjo į kišenių.

— Matot, panie Adomoni... Mes kai
mynai. Kad aš ir dvarininkas, bet tu už 
mane turtingesnis.

— Kad ponas skolą primirštat.
— Aš niekuomet, garbės žodis. Pernai 

nepasisekė. Ūkvedis mano paseno, laido
kas.

—Gal ponas Kordušas kiek ir pykstat 
ant manęs, bet ką padarysi. Rieškučiom 
ir aš nesemiu. \

Tai Jeronimas už anekdotą... pagal
vojo Kordušas.

— Ponui, tur būt, pinigų reikia?
— Norėčiau dar pasiskolinti. Šį kartą 

penkių šimtų litų užtektų, pirmadienį 
reikia nuošimčiai mokėti, svečių bus...

— Penki šimtai litų didelis pinigas. Sū
nų mokiau, naujus tvartus stačiau. Kaip 
ponas nori, taip, bet iš kur pas mane. Aš 
tik 40 ha teturiu. O tamsta dvarą. Ir to
kia žemė, kad arbūzai augtų.

— Aš gi grąžinsiu. Garbės žodis!
— Garbės žodis, pone, ne vekselis ir ne 

pinigas.
— Bet mano garbės žodis, kas kita?! 

Aš bajoras, atsargos karininkas. Caro 
rūmuose...

—- Suprantu, pone Kordušai ir gerbiu, 
bet ką gi... Ir ūkininkui šiandien sunku. 
Štai anądien tris šimtus bekonų visa apy
linkė nuvežė, o dvidešimt tepriėmė. Aš 
savo keturis tepardaviau. Tiesą pasakius, 
ir sūnus mane bara.

Kordušo širdis nustojo plakusi. Pasi
darė šalta. Iš Adomonio veido matė, kad 
šį kartą sunku bus pinigų gauti. O Ado
monis pinigų turi, turi. Juk štai juokias 
jo akys, virpa lūpos iš pasitenkinimo ir 
išdidumo.

— Protestavau tik 2000, pone Kordu
šai. Vienas kitas vekseliukas, ponas pats 
žinai, dar pasiliko. Aprašiau, taip sakant. 
Negražu, bet ir man reikia. Paspausiu, 
mislijau poną, kad mažiau balių keltum 
ir tais ūkvedžiais nebepasitikėtum. Latrų 
veislė. Tegul bėga iš tamstos, uodegas 
pabrukę!

— Taip, taip... Aš nepykstu. Tik ne
noriu, kad tas antstolis pas mane atvyk
tų. Štai ko aš noriu, panie Adomoni!

— Ta tamstos lieknelė, kuri su mano 
lauku sueina, tai nei šio nei to...

— Aš tau parduosiu tą lieknelę!
— Senatvėj man žemės užtektų. Gal, 

sakau, vaikams. Sūnus, mat, nori moks
liškai ūkininkauti. Kiek gi ponas prašy
tum ? Lieknelė, rodos, apie keturis ha tu
ri?

Išmatavo, apžiūrėjo, įkainavo. Jis, jis 
bus mano dvaro šeimininkas, — tarsi pei
liu kas dūrė Kordušui į širdį, bet jis iš
silaikė ramiai.

— Taip, keturi ha — 2,400 litų.
Į avilius bitės tebezvimbė. Kordušas nė 

pats nepasijuto, kaip apie jo galvą pra
dėjo sukti bičių pulkelis ir viena, už ūso 
užkliuvusi, prikibo prie veido. Jia^liaukš- 
telėjo sau per veidą taip smarkiai, kad 
net pats išsigando. Gal 10 žingsnių pa
bėgęs, prigulė prie žemės, trynė ranka 
raustančią vietą ir vos nepravirko.

— Ar skaudžiai ponui įgylė? — priėjo 
Adomonis. — Tai biaurybės...

Atsidarė langas, ir Kordušas išgirdo 
linksmą mokytojos juoką. Jis pašoko, su
kando dantis ir suraukė antakius. Jo 
žvilgsnis buvo baisus.

(Bus daugiau)

Automobilių unijos prezidentas Thomas sėdi USA armijos orląivyj Maxwell 
Field, Ala.; su juo (stovi) majoras Woody.

Maskvoje yra daug poil
sio vietų. Iš darbo, iš fabri
kų, įmonių, geležinkelių sto
čių ir įstaigų darbininkai ir 
tarnautojai tramvajais, po
žeminiais geležinkeliais, tro
leibusais, didžiausiomis ban
gomis jas užplūsta.

Vienoje iš. poilsio vietų 
Fizkultūros parke šarvuo
tas apskritas bokštas, iš ku
rio vienos angos žiūri rūs
ti patrankos gerklė. Šarvuo
to bokšto šonas milžiniškos 
jėgos išardytas. Plienas su
suktas ir išplėštas, matyti 
sudaužyto bokšto vidus.

Maži maskviečiai landžio
ja po bokštą ir garsiai kal
ba. Kiekvienas iš šių mažy
čių laiko didžiausia laime 
pasėdėti mažutėje patran
kos sėdynėlėje, ten, kur sė
di taikytojas ir patrankos 
valdytojas.

Iš šių mažučiukų išaugs 
šaunūs raudonieji kariai. 
Tada jie sėdės prie toli šau
dančių galingai linko r o pa
būklų, tankuose ar betoni
niuose pajūrio artilerijos 
fortuose.

Ši patranka turi savo is
toriją. Tai lenkų šarvuoto 
traukinio bokštas. Kovose 
su Raudonąja Armija poniš
kos Lenkijos armija gavo 
ne vieną smūgį, ligi galuti
nai Vakarų Ukrainą ir Bal
tarusiją išvaduojant, ji bu
vo sutriuškinta. Ir šis šar
vuoto vagono bokštas Rau
donosios Armijos artilerijos 
sudaužytas, šiame poilsio 
parke dabar stovi simboliu, 
kaip darbininkų ir valstie
čių ginkluotos pajėgos sau
goja savo valstybę. Tačiau 
dar nuostabesnis ir įdomes
nis muziejus yra CDKA 
parke.

CDKA — Centraliniai 
Raudonosios Armijos Na
mai. Tai visa sistema na
mų, muziejų, sporto aikščių, 
teatrų ir kariniai dekoruo
to parko su ežerais ir poil
sio nameliais.

Kiekvieną vakarą šio par
ko alėjose tūkstantinės mi
nios. Raudonosios Armijos 
kovotojai, jų šeimos, sve
čiai, Maskvos jaunimas ran
da maloniausias poilsio mi
nutes.

Vienoje iš parko vietų 
yra įrengta paroda iš pas
kutiniųjų Raudonosios Ar
mijos žygių už Tarybų Są
jungos sienų neliečiamybę, 
už jos saugumą. Ir toje pa
rodoje yra ko pamatyti ir 
pažiūrėti.

Prieš paviljoną stovi ar
tilerijos pabūklai ir du tan
iai. Jie atimti iš priešų.

Didžiulė, toli šaudanti 
sunkioji japonų gaubica. 
Kažkada ji buvo pastatyta 
Tolimuose Rytuose ir nu
kreipta į Tarybų šalį. Da
bar ji Maskvoje ir ją čiupi
nėja automobilių fabriko 
spartuolis su linksma švie
siaplauke žmona.

Kapitonas pažiūri į pa
tranką ir šyptelėjai

—Tokių mes daug pasiė
mėme ...

Jo krūtinę puošia ordinas. 
Ar nebus jis vienas iš anų 
mūšių dalyvių.

Šalia japoniškos patran
kos baltai nudažytas angliš
kas Vikers tankas.

Tankas beveik naujas ir 
atimtas iš baltasuomių. Nei 
balti dažai ir sniegynai ne
išgelbėjo jo. Šalia jo stovi 
kitas tankas, francūziškas 
Reno. Jis visas išdegęs ir 
pajuodęs. Matyti kulipkų 
pėdsakų šarvuose ir pasku
tinis jo aktas buvo tas, kad 
tankas buvo padegtas ir su
degė, kaip paprastai būna, 
su visa įgula. Šis tankas 
taip pat trofėjus iš kovų su

baltasuomiais.
Rikiuojasi prieš paviljoną 

ir kitas karo grobis. Anglų 
lauko patranka, trumpu 
vamzdžiu stovi japoniška 
gaubica, švedų ginklų fabri
kų išdirbiniai.

Pačio paviljono vidus taip 
sutvarkytas, kad jis atvaiz
duoja visus paskutinius 
Raudonosios Armijos žy
gius: mūšius* ir japonų su
triuškinimą prie Hasano 
ežero, mūšius ir tokį pat su
triuškinimą Chaikin — Golo 
aukštumoje, Manerheimo li
nijos sudaužymą, sunaikini
mą lenkų kariuomenės Va
karų Ukrainą ir Baltarusi
ją išvaduojant.

Visus eksponatus sunku 
išvardinti. Bet jie čia taip 
surinkti ir išdėstyti, pa
veikslais,' diagramomis ir 
fotografijomis p a p i Idyti, 
kad atkuria tas herojiškas 
tarybinių didvyrių valan
das, kai jie partijos ir vy
riausybės pavesti gynė so
cialistinę tėvynę ir atnešė 
jai pergales.

Japonų automatiniai kul- 
kasvaidžia', šautuvai, kari
ninkų revolveriai, unifor
mos, ryžių maišeliai, burtų 
knygutės, įsakymai, cigare 
čių pokeliai...

Palinkšti prie vitrinos, už 
kurios išiikmoti mazgeliai 
su maldoms ii visokiausiu 
japoniškų šventų maldakny
gių rinkiniai. Jau eilė metų, 
kaip tamsus, fanatiškas ir 
prietaringas japonų karei
vis, būtinai apsišarvavęs ir 
šiais maldingais ginklais, 
varomas imperialistų į ka
rą. Tačiau menkai padėjo 
popierėliai su burtų užra
šais prieš tarybinius kulka- 
svaidžius ir raudonųjų ko
votojų durtuvus.

Paveikslai vaizduoja aud
ringus mūšius, t užminuotą 
Chaikin — Golo aukštumą, 
kaip toje aukštumoje įsmei
giama raudonoji vėliava.

Pro tankų kolonas veržia
si raudonarmiečiai. Aplink 
taigos ir raistai skęsta ar
tilerijos sprogimų viesuluo
se. Ir iš debesų, kaip vyly- 
čios, puola raudonieji ere
liai.-

Chaikin — Gol paimtas.
Iš paveikslo šypsosi Ta

rybų Sąjungos didvyris gen. 
Įeit. Kravčenko. Jo naikin
tuvų daliniai Tolimuosiuose 
Rytuose buvo pabaisa už
puolikams. Istorija sako, 
kad Stalino sakalai drįso iš
stoti ir laimėti, kaudamiesi 
vienas prieš tris, viršum ne- 
apamtomų, rudų, saulės de
ginamų plotų.

Kiek didelės operacijos 
buvo Rytuose, matyt iš nuo
traukų, kuriose guli sude
ginti priešo lėktuvai, di
džiausios krūvos japoniškų 
šalmų, patrankų ir šautu
vų... Raudonoji Armija 
nugalėjo priešą!

Iš žalio maišelio išskleis
tas japoniško šilko parašiu
tas. “Japonų karininko la
kūno parašiutas” — sako 
kortelė Maskvos parodoje.

Toliau vitrinos su trofė
jais iš žygio atvaduojant 
Vakarų Ukrainą ir Balta
rusiją. Kiek puikios auksi
niais ir sidabriniais galio
nais ponų lenkų karininkų 
uniformos, tiek 1 i ū d nos 
menkutės leSku kareivių 
milinės.

Čia pat ir vėliavos tų ma
žų, jau neegzistuojančių im
perialistų, kurie kadaise 
šaukė eiti Kaunan ir pas
kui atėjo nudriskusiomis, iš
badėjusiomis internuotų ko
lonomis.

Aksomu ir auksu įrašyti 
šūkiai: “Už dievą ir rzecz- 
pozpolitą...” Lenk, valstie-

Penktas Puslapis

Rožė Rausenbaum’iūtė, iš New Yorko miesto, karei
vių pripažinta karaliene stenografių, ima trumpraštį 
kareivių kalbų Fort Dix, N. J. Ji yra unijistė.

čiai gyveno be druskos, bet 
50% biudžeto ėjo ponų ar
mijai. Modernūs ginklai — 
kulkasvaidžiai, pėst. patran- 
kėlės, granatos, nukalti po
nų imperijai sukurti, dabar 
tyliai žiūri iš Maskvos paro
dos vitrinų.

Raudonoji Armija padarė 
avantiūroms galą. Ir paro
dos paveikslai rodo, kaip 
suomiai bučiuoja raudonar
miečius, o mergaitės kaišo 
išvaduotojų tankus gėlėmis.

Toliau Manerheimo linijos 
istorija. *

Pūgos, milžiniški šalčiai, 
neapmatomi miškai ir rais
tai, betono ir granito fortai, 
Vakarų Europos imperialis
tų parama nesustabdė rau
donarmiečių smūgio pasikė
sinto jams baltasuomiams ir 
privertė juos prašyti taikos.

Parodoje išstatyti moder
niausi Vakarų Europoje ga
minti ginklai, plieninio, bet 
Raudonosios Armijos su
daužyto, forto kepurės ga
balai, šarvuoti skydai, už 
kurių gulėjo suomių snai
periai, automatiniai šautu
vai, slidės.

Štai parodoje visa virtinė 
suomiškų šalmų, daugelyje 
jų buvo išpaišytos kaukuo- 
lės. Bet šalmai daug kur 
prakirsti kulipkų...

Šimtai tarybinio jaunimo 
praeina parodos salėmis. 
Jie stabtelėja prie vitrinų, 
kur po stiklu padėta Rau
donosios Armijos dviejų ko
votojų komjaunuolių bilie
tai. Bilietai peršauti ir su
drėkę krauju. Už socialis
tinę tėvynę jie atidavė gy
vybę ir savo žygiu sukūrė 
laimingesnę ateitį gyvie
siems ir visai didžiajai dar
bo žmonių tėvynei.

J. Dovydaitis.
(Redakc. Pastaba: Šis 

straipsnis parašytas dar 
prieš Sovietų-vokiečių ka
rą.)

drg. V. Zmitraitę pakalbėti. Ji 
savo trumpoje kalboje pareiš
kė, kad būsianti nuotaka Elea
nora priklauso prie LDS Jau
nuolių Mergaičių Kliubo, ku
rio vardas yra “Sorority.” Jos 
darbuojasi dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, ir prašė, kad 
jos pagerbimo proga, kas kiek 
išgali, paaukotų virš minėtam 
tikslui. Dalyviai sutiko, paau
kodami $12.40.

_ _ •_

Draugė E. Girniūtė suėjo į 
porinį gyvenimą vasario 14 su 
John McPartland, airių tauty
bės vaikinu. Vedybų ceremoni
jos buvo St. Thomas bažny
čioj.

Nuo savęs linkiu jums, Elea
nora, laimingo šeimyniško gy
venimo.

Draugams Girniams dėkavo- 
jam už vaišes, o aukotojams 
už aukas.

Aukos priduotos vietiniam 
Broome County skyriui.

Aukotojų vardai seka:
Po 50c.: Francis McPart

land, John McPartland, Elea-. 
nor Girnis, L. Šmitl> E. Sles- 
ser, M. žvirblis, II. Blinkovitch 
ir J. Woiciek; po 25c.: J. Ne- 
lesh, II. Žukas, N. Yudikaitis, 
Tomishka, A. Baka, K. Juoza- 
paitis, M. Mikolajunas, A. Si
monaitis, M. Kulbis, N. Gar
ais, A. Mikolajunas, E. Tom- 
kevich, A. Twaryonas, B. 
Zmitris, V. Zmitris, II. Wizes, 
A. Nelcsh, V. Kaminsky, F. 
Maldaekas, A. .Zmitris, Undre- 
junas, U. šimoliūnas, V. Cap- 
son, čekanausky ir M. Sta
siūnas.

Smulkių $2.15. Viso $12.40.
Aukų Rinkėjos:

K. Vaicekauskienė,
J. K. .Navalinskienė.

Dedham, Mass.

i-

Binghamton, N. Y.
LDS (j kp. narės ir Liaudies 

Choro pirmininkės, jaunuolės 
Eleanoros Girniūtės, “shower 
party” įvyko vasario 5, 1942. 
Puota buvo surengta Lietuvių 
Svetainėje. Viešnių-svečių da
lyvavo apie 100 asmenų. Nuo
taika buvo gera. Draugai Wal
ter ir Ona Girniai, Eleanoros 
tėvai, priėmė dalyvius ir vai
šino su gardžia vištienos vaka
riene ir kitokiais gardėsiais-— 
valgiais ir gėrimais.

Eleanora gavo daug gražių 
dovanų, jai naudingų. Taipgi 
pinigais nuo artimųjų giminių 

ir visų dalyvių. Taipgi daug 
gerų linkėjimų, kuriuos skaitė 
jaunuolė drg., Hėlen Maldai- 
kiūtė. • ' h

Baigiant1' vakarienę valgyti, 
pirmininkė drg. K. Vaicekaus
kienė (gėlininkė) perstatė

Serga J. Leponis
Vasario 17 dieną staiga su

sirgo plaučių uždegimu, drg. 
J. Leponis, ir tapo nugaben
tas į Carney ligoninę, So. Bos
ton, Mass. Jis randasi kritiš
koj padėtyj.

Būtų malonu, kad draugai 
jį atlankytų. Draugas J. Lepo
nis yra tikras darbininkų 
draugas ir darbininkų judėji
mo rėmėjas. Jis priklauso prie 
LDS 15 kuopos, Dedham, 
Mass. Tai turiu už garbę ir 
pranešti apie jo padėtį.

J. Barris.

Vokiečiai Neprisipažįs
ta Sumušami

Berlin. — Nacių radijas 
skelbia, kad jie atėmę iš So
vietų stiprias pozicijas ryti
nėje Krimo dalyje. Paskui 
rusai kontr-atakavę vokie
čius, bet vokiečiai atm'ušę 
kontr-atakas .. su sunktais 
rusam nuostoliais.

Nacių komanda sako, kad 
jie, jų armija ir orlaiviai at- 
mušę rusų atakas ir įvai
riose kitose fronto dalyse*
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SAN FRANCISCO IR APYLINKE
Mūsų Veiklos Pasekmės

žymiai koncentruotas veiki
mas įvyko San Francisco ir 
apylinkėj per paskutines tris 
savaites. Pirmoje eilėje to vei
kimo, buvo rengimai prakal
bu bei mitingų dėl mūsų ilgai 
laukiamo svečio, Antano Bim
bos iš Brooklyn, N. Y.; antro
joj eilėj, tai bendras parengi
mas lietuvių, estų ir latvių; o 
treciojoj eilėj, tai mezgimo 
grupės veikimas, šis bus pil
nas, nors ir ilgokas raportas.

šeštadieni, sausio 31 d., LLD 
San Francisco 153 kuopa, 
bendrai su Oaklando 198 kp., 
turėjo prakalbas ir balių., 
Drg. A. Bimba pasakė rim
tą, aiškiai suprantamą prakal
bą apie šių dienų pasaulinę 
padėtį. Taipgi išaiškino men
ševikų ir klerikalų reakcinį at- 
sinešimą link Sovietų Sąjun
gos. Klausytojam patiko jo 
prakalba.

Draugas Bimba prisiminė, 
kad sekančią dieną Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimas ir pagei
davo, kad sveikinimas iš San 
Francisco būtu siustas. Ant 
vietos surinkta $56 pasveikini
mui, 5 šėrai nupirkti, 2 prenu
meratai atnaujinti ir nuo kož- 
nos kuopos priduota po $10 ir 
pelnas nuo vakaro $50.27.

Iš viso Laisvei tą vakarą bu
vo pasiųsta $200.27. Asmeniš
kas aukotojų surašąs sekamas.

Pasveikinimai-Aukos:
Jurgis Timinskas ........... $5.00
Jonas Kazlauskas ........ 1.00
K. ir A. Mugianiai .... 2.00 
Marė Baltulioniūtė .... 2.00 
M. Šlegeris ..................... 1.00
Jakubauskai ................... 1.00
Jonas Bite . . ................... 1.00
Frank Strauss ............... 1.00
Chaplikai......................... 5.00
Jonas Baker ................... 1.00
J. ir K. Yankauskai .... 1.00 
Jonas ir Marė Bade . . . 2.00 
A. ir J. Valiukas ........ 1.50
Uršulė Burdienė ....... 2.00 
Jim Karbonski .............. 1.50
Marė Prakšaitienė ........ 1.00
Tilda King ..................... 4.00
Juozas Kapel ................. 1.00
Antanas Šatas ..............  5.00
Stasys Bush ................... 1.00
Antąnas Walukas ........ 1.00
Sonia ir Jean Kaross . . 1.00 
Jonas Koblin ................ 1.00
Dora Itšienė ................... 1.00
Jonas Josaitis ................  3.00
Elizabeth Vilkaitė ........ 1.00
Viola Sutkienė .............. 1.00
Bronė Zologiūtė .......... 1.00
C. Kiesel ......................... 2.00
Madeline Paukštis ........ 1.00
Louis Dansot ................  1.00
Karolis Mitchell ............ 1.00

rainų Choras, apsirengęs uk
rainiečių kostiumuose. žmo
nėm labai patiko naujos Rau
donosios Aimijos dainos.

Buvo eilė tautiškų šokių — 
lietuvių, estų ir rusų.

Draugas Bimba pasakė ang
liškai trumpą, bet labai sujau
dinančią prakalbą.

Baigiant programą, Peoples 
Choras puikiai padainavo ke
letą dainų.

Aukų surinkta $100/
Buvo pardavinėjami valgiai, 

tautiškai prirengti. Gaspadi- 
nės sunkiai dirbo, bet ir pa
sekmės buvo geros.— Visas 
pelnas to vakaro buvo $400. 
Perdalinus į tris dalis, išėjo 
po $133.33 kožnai tautai.

Lietuviai pasiuntė savo dalį 
Lietuvių Komitetui dėl medi- 
kalės pagelbos Sov. Sąjungai, 
į Brooklyną. Latviai ir estai 
perdavė savo dalį į Russian- 
American Institutą, San Pran
ciškoj.

Sekančio š e š t a d ienio va
kare, draugai J. Yankaus
kai surengė tri-tikslį bankietą: 
jie minėjo 30 metų porinio gy
venimo sukaktį, 30 metų skai
tymo Laisvės dienraštį ir priė
mė draugą Bimbą, kaip toli
ma svečia. Gražus būrelis 
žmonių buvo sukviestas. Drau
gai Yankauskai patys ir iškė
lė šią puotą, ir jiems daug 
kainavo, nes pagamino labai 
gerą vakarienę ir gėrimų dėl 
25 žmonių.

Po vakarienės draugas Bim
ba pasakė trumpą prakalbėlę, 
padėkavodamas Yankauskam 
už gražų svečių priėmimą, už 
jų nenuilstantį darbavimąsi 
mūsų tarpe ir už darbininkiš
ką prie j autą. Ant vietos buvo 
nutarta, kad susirinkusieji pa
aukotų dėl Laisvės gerovės, 
kiek išgali. Surinkta $24.55. 
Tuom pačiu sykiu, draugai 
Yankauskai nusipirko Laisvės 
šėrą ir atsinaujino Laisvės 
prenumeratą. Taipgi draugė 
Eugenia Karosiūtė nusipirko 
viena Laisvės šėra.

Iš viso Laisvėj atiduota per 
draugą Bimbą tą vakarą $50.- 
55.

DETROITO ŽINIOS
$2: M. Padolskis, S. Šruga, L.

Viso ..........................$56.00
Šėrai Pirkti:

Viola Sutkienė, vieną .$10.00
J. Kazlauskas, <ieną . . 10.00
Jonas Baker, tris........ 30.00
LLD 153 kp., auka . . .$10.00
LLD 198 kp., auka .... 10.00
Prenumeratų Atsinaujinimas:

Marė Baltulioniūtė ....$6.00
Viola Sutkienė ............... 6.00
Tilda King ..................... 6.00
Madelina Paukštis........ 6.00

Aukotojai Sekami:
J. Čaplikai ......................$3.00
J. ir M. Radę ................ • 2.00
Agnes Senuty ................. 2.00
W. ir U. Burdai............ 3.05
Stanley šlegeris ............. 1.00
Jean ir? Sonia Kaross . . . 5.00
A. ir C. Mugianis..........  3.00
Jonas Bite ..................... 1.00
M. ir D. Prakšot.......... 1.00
P. ir D. Itšai ..............  2.00
Katherine Palšis.................50
B. Zologa ....................... 1.00

Sekančią dieną, vasario 8, 
San Francisco LLD 153 kuopa 
rengė išleistuvių balių drg. 
Bimbai.

Pelnas nuo vakaro ...$50.27

Viso ........................$200.27
Sekančią dieną, vasario 1, 

įvyko bendras balius medika
lei pagelbai dėl Sov. Sąjungos. 
Rengė LLD Sdn Francisco 153 
kuopa sykiu su vietinėm lat
vių ir estų organizacijom. Mai
šytos publikos buvo apie 400. 
Sutraukėm rusų molokanų ir 
progresyvių, ukrainų, ameri
konų ir t.t. Taipgi atsilankė ir 
San Francisco generalis Sovie
tų konsulas, Alexandras So- 
rukovas. Draugė Zologiūtė 
pirmininkavo. Jinai perstatė 
konsulą, kuris sakė, kad jam 
labai malonu yra dalyvauti 
šiame pokily, ir jis dėkavojo 
visiems už šaunią paramą. 
Publika plojo delnais per il
giausi laiką, nes, rodos, pirmą 
kartą konsulas pasirodė tokia
me parengime. Labai gerą į- 
spūdį padarė.

Programoj dainavo Rusų-Ukr

Gražus būrelis žmonių susi
rinko pas draugą Kobliną ir 
buvo graudu, kai reikėjo atsi
sveikinti su svečiu. Dalyviai ir 
čionai sumanė sudėti kiek pi
nigų ir perduoti d. Bimbai, pa
naudoti tuos pinigus taip, 
kaip jis mano geriausiai. Bu
vo surinkta $13.08. Keturi šė
rai parduoti,—Jonas Koblinas 
pirko vieną, Juozas Kazlaus
kas—vieną, Uršulė Burdienė— 
vieną ir L.D.S. 53 kuopa (San 
Franciskoj) įgaliavo pereitam 
susirinkime, kad iždininkė nu
pirktų vieną.

Pelnas to vakaro buvo

Detroito Kalendorius

Vasario 28 d., (šį šeštadie
nį), 7 vai. vakare, įvyks Drau
gijų Svetainės bankietas arba 
vakarienė ir šokiai, 4097 Por
ter St. Prie vakarienės, gėri
mai ir šokiai už dyką. Visus 
kviečiame dalyvauti. Įžanga 
vyrams $1; moterims, 75c.; 
jaunamečiams 50c.

LDS 86 kp. susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, kovo 1 d., 
10 vai. ryte, 1935 Caniff. Na
riai privalo atsilankyti į šį su
sirinkimą ir tėmyti, kas darosi 
kuopoj ir organizacijoj.

Kovo 1 d., 1:30 vai. po pie
tų LDS 21 kp. susirinkimas į- 
vyks po num. 4097 Porter St. 
Visus nacius kviečiame daly
vauti; ir nauji aplikantai, ku
rie pridavėt savo prižadą, ma
lonėkite dalyvauti.

Moterų tarptautinė diena 
bus paminėta kovo 8 d., 6 :30 
vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 25-tos ir Vernor. Puiki 
koncertinė programa ir šokiai.

Aido Choro dainų, pamokos 
nuo 1:30 vai. po pietų kiek
vieną sekmadienį. Veikalo pa
mokos nuo 3-jų po pietų, 4097 
Porter St.
Puikiai Pavyko Drg. A. Bim

bos Prakalbos
Vasario 22 d. drg. A. Bim

ba grįždamas iš Vakarų toli
mo maršruto neaplenkė ir 
mus, detroitiečius. Kiek man 
yra žinoma, jis čion trumpai 
svečiavosi ir už poros dienų 
išvyko, rodosi, į Brooklyną. 
Prakalbos buvo surengtos ant 
greitųjų, bėgyje vienos savai
tės, todėl taip pasitaikė, kad 
nebuvo galima gauti didžiulę 
svetainę, ir prisiėjo rengti 
Darbininkų Draugijų svetai
nėj, kuri dėl tokių masinių 
prakalbų buvo maža, ir labai 
stokuoja sėdynių. Bet, kad ki
tokio išėjimo nebuvo, tai bu
vo surengta ir mažoj svetai
nėj. žmonių buvo labai skait
lingai, tik gaila, kad didžiuma 
jų turėjo stovėti. Nežiūrint tų 
trūkumų, viskas gerai pavyko.

Vakarą atidarė Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo Cho
ras; puikiai sudainavo dvi dai
neles. Dr. Palevičius pasakė 
trumpą kalbą apie vietines or
ganizacijas ir kitus svarbius 
dalykus.

Drg. A. Bimba kalbėjo dvie
jose temose: 1) “Dabartiniai 
karai ir kaip žmonės juos turi 
suprasti”; 2) “Lietuvos praei
tis ir ateitis.”

Prakalba ištisai buvo reikš
minga ir žmonės labai aty- 
džiai klausėsi. Pabaigoj tik 
pora klausimų buvo. Tas rodo, 
kad kalbėtojaus kalbą visi ge
rai suprato, nes gerai išaiški
no abelną padėtį dabartinių į- 
vykių.

Pertraukoj, buvo rinkliava 
dėl dviejų svarbių reikalų: 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir Sovietu karo medikalei 
pagelbai. Tarimas buvo pada
rytas, kad aukos bus skirtos 
pusiau; taip komitetas ir pa
darė.

Aukų surinkta apsčiai, čio
nai paduodu tų vardus, kurie 
aukavo nemažiaus 25c. Po $5: 
K. Ramanauskas, J. Butėnas, 
William Paikis, T. Gugienė, F. 
Beržinis, A. Benson, E. Gra
bauskienė ir L. Valeika; po

$36.36.
Išviso išleistuvėse įduota d. 

Bimbai $89.44.
Aukotojais buvo: 
Jurgis Timinskas ... $1.00 
K. šilkaitienė ....... 1.00 
C. K. Kiesel .......... •. . 1.00
Leo Green ....................... 58
Mary Balton 1.00'
John Miller .......... . . 1.00
M. Paukštis.....................50
A. Shatas ................  1.00
John Koblin .............. 1.00)
Olga Schmitt ............ 1.00
Viola Sutkus..............  1.001
Frank Knox ..............  1.00
E. Roman ................... 2.00
Kelios privatiškos vakarie

nės buvo surengtos draugui 
Bimbai, — pas čhaplikus, My
giamus ir Karosus. Pas Karo-

sus draugė Mugianienė nusi
pirko “Laisvės” šėrą, po va
karienės buvo kortų Idšimas 
ir nutarta, kad praloštus pini
gui atiduoti “Laisvei,” — bu
vo $7.

Dabar, padarius pilną su
trauką, pasirodo, kad mes 
San Francisko, Oakland ir 
Berkeley lietuviai su dideliu 
džiaugsmu ir pasididžiavimu 
pranešam, jog draugas Bimba 
išsivežė iš šios kolonijos $357.- 
26, kurie dalinasi šiaip:

Aukų ..................... $120.63
12 Šerų ................... 120.00
Prenumeratų ............... 30.00
Pelnai nuo padengimų

8Q.63

$357.26
LLD 153 kp. K-tė

Bakštys, M. Kvedera ir J. J. 
Daukai; po $1: Kanadietis, 
A. Žilinskas, K. Andriušienė, 
G'. Nausėda, P. Žilinskas, K. 
Juodaitis, J. žemantauskas, J. 
Radžiaučius, K. Beliūnas, Nel
lie Tamašiūnienė, J. Bačkulis, 
Jonas Kurauskas, D. Rye, Jo
nas Valevičius, P. Lyben, Po
vilas Valentis, A. Sutkus, Juo
zas Laukaitis, M. Mockienė, 
Mrs. Labanauskienė, d. Vąše
lis, A. Žilinskas, P. Urban, ž. 
Brazevich, A. Masys, N. Vai
tekūnas, Mrs. Jurkevičienė, V. 
Radžers (skyrė dėl USSR), 
Anna Kairis, D. Vaselionis, P. 
Stasiukaitis, P. Jočionis, P. 
Smalstis, A. Gailiušis, St. Tva- 
rijonas, J. Birštonas, M. Kli
mas, P. Daugėla, A. Urbon, 
A. Gruška, J. Nickel, A; Ado
maitis, K. Litvinas, d. Biršto
nienė, J. Urbonas, M. Smitre- 
vičienė, d. Kurauskienė, d. 
Andriulienė, P. Jakštienė, M. 
Jackson, R. Steponkevięiene, 
Karalienė, Jakevičius, N. As
trauskienė, V. Žilinskas, Juo
zas, Kanadietis, Juknienė, A., 
Kerutienė, Z. Dantienė, d. 
Juotkojis, d. Valevičienė, A. 
Mitri k as, J. Jazokas, J. Mar
kūnas, P. Zunaris, K. Tvaska, 
J. Karalius, d. Vaitekūnas, G. 
Steponkevičius, M. Seilius, J. 
Jurgelionis, J. Maželis, F. Ka- 
napičkas, J. Kazinskas ir B. 
Varaneckas; po 50c.: J. Alish, 
d. Kašatrienė, M. Vinskūnas, 
d. Adelė, d. Kazakevičienė, M. 
Ginaitienė, d. Seblinienė, A. 
Demskienė, S. Astrauskas, F. 
Gustaitis, d. Dūda, B. Aleibis, 
A. Rogers ir F. Gilas; A. Ka- 
šeda 25c.

Viso aukų surinkta $143.50. 
Ačiū draugiškai už aukas.

Jos bus pasiųstos, kur yra skir
tos.

Jeigu kurių aukotojų vardai 
bus klaidingai pažymėti per 
aukų rinkėjus, malonėkite 
man pastebėti—bus pataisyta.

Serga J. Brazauskas
Sužinojau, kad jau seniai ir 

sunkiai serga Juozas Brazaus
kas, gyvenantis 6623 Neckel 
St., Dearborn. Buvęs ilgą laiką 
ligoninėj• dabar randasi savo 
namuose. Jis yra mūsų organi
zacijų narys, priklauso prie 
LDS ir LLD, ir vertas draugiš
kos paguodos. Aplankykite jį.

Paskutinis Paraginimas
Atsiminkime, kad šį šešta

dienį, Darbininkų Svetainėje, 
įvyks didelis ir smagus ban
kietas su šokiais svetainės 
naudai. Kam laikas pavėlina, 
kviečiame dalyvaut mūsų ban- 
kiete.

Pradžia nuo 7-nių vakare. 
Adresas: 4097 Porter St. 
Tikietas tik $1 vyram; mo

terim 75c.
Džiaugiasi Vakacijom

Draugas M. Prakevičius tu- 
rėjo savo dirbtuvę; gi dabar 
pardavęs pramonę, išvažiavo į 
Floridą turėt vakacijų, ir ten 
linksmai leidžia sau laika. Tik 
prieš porą dienų gavau atviru
tę iš St. Petersburg, Florida, 
kurioje jis labai džiaugiasi, 
kad linksmai leidžia laiką 
maudynėse, kad ten kasdien 
ir visur žjrdi žolynai. Taipgi 
praneša, kad svečiuojasi pas 
clevelandietę Evą Simans ir, 
esą, daug ramiaus, kada susi
eini sii pažįstamais lietuviais.

Geros lairiiės draugui Pra- 
kevičiui!

Alvinas.

New Yorko Miestas 
Tarp Vandeny, bet 

Stinga Vandens 
(Tąsą nuo 8-čio pusi.) 

vandens sistemą. Ir buvo 
pirmutinis vandens rezer
vuaras pastatytas ant Cro
ton upes, apie 35 mylios į 
šiaudus nuo New Yorko 
miesto. Tada iš to rezervu
aro miesto gyventojai gau
davo apie 90 milionų galio
nų vandens -į dieną. \ .,'

Praslinkus virš penkias

dešimčiai metų, pastatytas 
dar vienas vandens rezer
vuaras ant tos pačios Cro
ton upės, kuris vadinosi — 
New Croton. Iš šio rezer
vuaro gaudavo 285 milio- 
nus galionų vandens į dieną. 
NEW YORKO DABARTI
NIS VANDUO ATBĖGA
Iš 125 MYLIŲ TOLUMO
Labiau ir labiau daugi

nantis miesto gyventojams, 
Miesto Vandens Taryba 
pradėjo ruoštis prie didelio 
darbo, nutarė parsigabenti 
vandenį net iš 125 mylių to
lumo — Catskill kalnų. Ir 
1892 metais pradėtas dar
bas parsiplukdymui vandens 
iš tų tolimų kalnų.

Iš naujai ruošiamo rezer
vuaro vanduo ateis betoni
nėmis (konkryto) dūdomis, 
bet kada tos dūdos-tunelis 
reikėjo pravesti nuo Rond- 
out rezervuaro iki West 
Branch rezervuaro, tad vie
tomis turėjo tunelį kasti 
net 1,551 pėdos gilumo že^ 
mėje, ir reikėjo tunelis pra
vesti kelias dešimtis mylių 
per akmens uolą; tad be ga
lo sunkus darbas. Ir iškir
tus per uolą tunelį, buvo su
dėta betoninės dūdos. Pra- 
vedimuo tunelio taip giliai 
žemėje, buvo naudota nuo 
žemės paviršiaus elevatoriai 
— keltuvai išėmimui kasa
mos žemės ar akmens, o 
paskiau suleidimui betoni
nių dūdų.

Pravartu paminėti, kad 
šiandien net aukščiausiuose 
New Yorko dangorėžiuose 
užlipa vanduo pats savaime 
—niekeno nevaromas ir ne- 
stumiamas, kadangi tie re
zervuarai randas daug aukš
čiau, negu New Yorko mies
tas, ir iš to susidaro toks 
didelis vandens spaudimas, 
jog atrodo, kad kokios tai 
nepaprastos mašinos ar jė
ga turėtų tą vandenį pum
puoti, kad jis galėtų kiek
vieno gyventojo namuose 
taip aukštai užlipti. Tačiaus 
jis ateina be mašinų pagal
bos.

Naujasis vandentiekis iš 
Neversink, Roundout ir 
East Branch pradėtas būda
vot! 1937 metais ir, kaip 
anksčiaus minėta, užbaigtas 
galės būti tik 1944 ar 1945 
metais. Tas naujas vanden
tiekis bus 85 mylių ilgumo; 
jis taipgi bus įvestas į nuo 
anksčiau esantį vandentie
kį iš Catskill kalnų. Per 
naują vandentiekį turės at
bėgti 540 milionų galionų 
vandens per dieną; tai yra, 
mūsų vąndens kiekis ant 
tiek pasididins. Iki New 
Yorko miesto vanduo atei
na viena didžiule dūda — 

| vamzdžiu, vienu vandentie
kiu, bet mieste jau vanduo 
eina dviem vandentiekiais, 
o paskiau išvedžiotos ma
žesnės i*ynos į namus ir 
dirbtuves, ir t.t.

New Yorko vandentiekis 
yra vienas iš didžiausių pa
saulyje, ir vanduo yra svei
kas ir švarus; o jeigu nu
matoma kokių nors nešva
rumų, tad chemikalais, pa
prastai cholorinu, vanduo 
karts nuo karto išvalomas. 
Taipgi prie rezervuarų yra 
nuolatos tinkama sargyba 
ir uoliai saugoja mūsų nau
dojamą vandenį, — ypatin
gai mūsų vanduo dabar at
sargiai prižiūrimas, karui 
prasidėjus.

Petras B.

mo.
Draugai Baltui ioniai yra pa

žangūs žmonės ir mėgsta da
lyvauti įvairiuose parengimuo
se, už tai ir juos pagerbti su
ėjo daug svečių-viešnių — 
virš 300.

Jubilėjantai buvo apdovano
ti gražiomis dovanomis, pri
taikintomis prie šios progos.

Bankieto vedėju buvo J. Pil
kauskas. Valgių ir gėrimų bu
vo apsčiai ir skaniai sutaisyti. 
Svečius aptarnavo ir juos 
priimdinėjo jaunos merginos.

Visiems besivaišinant, Baltu- 
lionių giminės ir draugai pa
sakė daug gražių kalbų bei 
linkėjimų jubilėjantams.

Vakaro vedėjas paaiškino 
svečiams ir viešnioms apie 
reikalingumą finansinės para
mos Amer.- Raud. -Kryžiui. Ir 
čia pat, ant vietos, suaukota 
$35.09. Aukojo šie asmenys:

Po $1: J. Aibovičius, A. Lit
vinas, Mrs. J. Vaitkus, J. Lukš
tas, K. Arason, B. Gluoma, 
Mrs. Liaudance, C. Kasina ir
J. Marcilionis; po 50c.: J. M. 
Baltulioniai, A. Roman, P. 
Čelkonis, O. Batušienė, A. 
Griška, J. M. Pilkauskai, D. 
Navickas, Mr. Labanauskas,
A. Ambrosas, J. Beržinis, A. 
Laureckas, P. Balis, J. Juško
ms, B. Spilnas, M. O. Baltu
lioniai ir Mr. Yourk; po 25c.: 
Mr. Simmans, Mrs. Pinkham,
B. Grigaitienė, A. Vaitkus, G. 
Spragas, D. Rommand, J. Va
siliauskas, A. Vagus, Mrs. 
Dagilis, J. Bernotas, J. Mar- 
gaitis, įP. Krikščius, Mr. 
Adams, Mr. Gailiūnas, K. Mi- 
šiuta, V. žaltauskas, J. Nar- 
bus, H. Lumboski, Mrs. Viets,
K. Roman, Mrs. Roman, M. 
D. Appus, V. Visockis, F. Ma- 
tukaitis, J. Matukaitis, Mrs. 
Yogman, J. Ivuška, J. čer- 
nauskas, J. Kuktis, A. Ulins- 
kas, A. Kasputis, Mr. Zarski, 
P. Miller, K. Kiškiūnas, J. 
Brukąs, P. Milišauskas, O. Le- 
mežienė, J. Tamošiūnas, J. 
Zakalavičius, F. Pakėnas, S. 
Gaučius, A. Raulinaitis, Mrs.

Lawrence, A. Chennette, Mrs. 
Buchis, J. Pinkaitis ir J. Žu
kauskas.

Jeigu kieno negerai surašy
tos pavardės, arba visai auka
vusių pavardės apleistos, už 
tai atleiskite.

Po visų ceremonijų, J. Mar
tins orkestrą grojo šokiams.

ši pramoga paliko gražų 
pavyzdį, kad neužmiršo ir ko
vojančių karžygių prieš krau
gerius fašistus.

Ir taip su gražia nuotaika 
parengimas užsibaigė.

Aš nuo savęs taipgi linkiu 
kuo geriausio gyvenimo ateity
je draugams Baltulioniams!

Taipgi Gražus Parengimas
Vasario 15 d., Laisvės Cho

ro svetainėje, Lietuvių Moterų 
Kliubas turėjo kortų lošimą. 
Prie to davė skanią vakarienę. 
Po tam, buvo ir šokiai. Likusis 
pelnas eis Raudonajam Kry
žiui ir medikalei pagelbai So
vietų Sąjungos.

Duodu didelį kreditą kliu- 
bietėms už jų nenuilstantį dar
bavimąsi ir sugabumą sutrauk
ti skaitlingą publiką. Tikiuos, 
kad liks nemažai pelno.

Pirmininkavo drg. Murelan- 
kienė. Ji yra augus šioj ša
lyj, bet kalba gerai ir lietu
viškai.

Matėsi nema-žai besidarbuo
jančių rinkime aukų dėl Lais
vės bazaro ir pardavinėjant 
įžangos tikietus Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos ren
giamam koncertui. Tas atsibus 
kovo 29 d., Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje.

Nemunas.

SU AUDROS SUDAUŽYTAIS 
LAIVAIS ŽUVO 189

Washington. — Smarkiai 
audrai sudaužius amerikinį
naikintuvą “Truxtuną” ir 
transportinį laivą “Pol- 
luxą” ties Newfoundlando 
sala, žuvo 189 jūrininkai; 
bent 43 kiti išgelbėti.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas 
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
H-------------------------------- 7-----;------ 7---------;------------;--- H

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.
E------------------------------ -------------------------------------------------- ej

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais Kreipki! Js:

Antanas Vasaris, Manager
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitčmyti ir būti

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

I

Hartford, Conn.
Gražus Bankietas. Parama 

Raud. Kryžiui.
Vasąrio 8 d., Liet. Amer. 

PiliečiųK svetainėje buvo su
ruoštas d.d. Baltulioniams 
bankietas-minėjimas 25 metų 
sukakties jų porinio gyveni-

Dienraščio “Laisves” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokingą komedija

44Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų 
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.X

Tarpe Poplar ir Girard Ąve.
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' ' Amerikiečiai Sunaikino 15
Japonijos Karo Laivų ir 3 

Nacių Submarinus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tines Tautas 1941 m. gruodžio 7 d., tai prekinio japonų 
laivyno pasididžiavimas buvo trys jų šaunieji-liuksusi- 
niai laivai Yawata rūšies. Yra žinoma, kad vienas iš 
£ių laivų buvo paverstas į karinių lėktuvų išvežioto ją. 
Jungtinių Valstijų laivyno jėgos nuskandino vieną ja
ponų prekinį laivą Yawata rūšies ir vieną jų lėktuvų 
iš vėžio to ją tos pačios rūšies; tokiu būdu jau tik vienas 
iš tų laivų, kiek žinoma, dar tebetarnauja priešams.

* JAPONŲ NUOSTOLIŲ LENTELĖ
♦ Žemiau seka lentelė nuostolių padarytų Japonijos lai

vams, pagal jų rūšis:
Karo Didlaiviai — Vienas japonų didlaivis Ęongo rū

šies sužeistas.
Lėktuvų Išvežiotojai — Vienas nuskandintas, o vie

nas tikima, kad nuskandintas.
Šarvuotlaiviai — Du nuskandinti.
Naikintuvai — Septyni nuskandinti, o vienas mano

ma, kad nuskandintas.
Submarinai — Trys nuskandinti, vienas sužeistas.
Pagalbiniai Laivai Jūriniams Lėktuvams — Vienas, 

tikima, nuskandintas.
Minų Graibytojai — Vienas nuskandintas.
Žibaliniai Karinio Laivyno Laivai — Trys nuskan

dinta.
Transportai — Trylika nuskandinta, o du manoma, 

kad nuskandinti.
Karinių Reikmenų Laivai ir Prekiniai laivai — Še- 

4 šiolika nuskandinta.
Įvairūs kiti laivai (nepatikrintos rūšies) — šeši nu

skandinti; du manoma, kad nuskandinti; trys sužeisti.
SUTRAUKA

Minimu laikotarpiu buvo padaryta sekami nuostoliai 
japonų laivams:

Kariniai Laivai — Penkiolika nuskandinta; trys ma
noma, kad nuskandinti; du sužeisti.

Nekariniai Laivai — Trisdešimt astuoni nuskandin
ti; keturi manoma, kad nuskandinti; trys sužeisti.

Viso Karinių ir Nekarinių laivų — Penkiasdešimt 
trys nuskandinti; septyni manoma, kad nuskandinti; 
penki sužeisti.
ATLANTO SRITIS:

tai nupirkimas vieno Apsigy
nimo Bono už $18 Jaunuolių 
kuopos vardu.

Taipgi, kuopa nutarė pa
siųsti Liet. Meno Sąjungai $3 
kaip mokestį-paramą už 1942 
metus.

Kuopos valdybon šiems me
tams yra vienbalsiai išrinkti 
tie patys asmenys.

, Sekantis kp. susirinkimas 
bus-laikomas pirmąjį sekma
dienį, kovo mėnesį.

Gerai Pavykęs Parengimas
Sausio 31 d. vietos lietuvių 

ir rusų organizacijų bendro
mis jėgomis buvo suruošti šo
kiai medikalei pagalbai Sov. 
Sąjungos, šokiai pavyko ge
rai; pelno minėtam tikslui pa
liko apie $150, kurie pasiųsti 
per Russian War Relief fon
dą.

Gabus Lietuvis Kariškis
K. Ruseckas, kuris tarnauja 

J. A. V. orlaivyne, buvo gra
žiai aprašyta vietinėj anglų 
spaudoje kaip {gabus ir drąsus 
kulkasvaidžio vairuotojas ant 
bombanešio, kuris vadinamas 
“skrajojančia tvirtove.” Savo 
gabumais ir drąsa jis pasižy
mėjo atakose prieš japonus 
Filipinų salose. K. Ruseckas 
yra sūnus M. ir J. Ruseckų, 
kurie yra seni “Laisvės” skai
tytojai; jie gyvena .Shenando
ah, Pa.

Apsivedė S. ir V. Kuzmic
kų augintinė, L. Utariūtė. Su
situokė su L. Norkum, vasario 
7 dieną.

Lijone Utariūtė yra susipra
tusi jaunuolė; jinai priklauso 
prie LDS. Jaunuolių kuopos, 
o kuomet čia gyvavo Lyros 
Choras, tai ir jame dalyvavo. 
Jos pasirinktas gyvenimo 
draugas, L. Norkus, taipgi yra 
pažangus jaunuolis. Abu yra 
baigę vidurinę mokyklą (High

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR ’

Reikalingas Rūkorius dirbti lietu
viškame restaurante. Gera alga ir 
patogios • darbo sąlygos. Taipgi rei- 
galingas ir indų plovikas (dish
washer). Kreipkitės į Lorimer Res
taurant, 417 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

pietų, Liaudies name, 735 Fairmount 
Ave. Gaukit garsinimų į programą 
ir visus garsinimus suneškit į šį 
susirinkimą, nes bus paskutinis su
sirinkimas. Gaukit darbininkų prie 
bankieto. Pagelbėkit, draugės ir 
draugai, prie šio didelio parengimo. 
—■ Komisija. (47-49)

SKELBKITES LAISVĖJE”
* ’

Tikras Bičių Medus

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks Kovo-March 1 d., 4 vai. 
po pietų, 155 Hungerford St., Lais
vės Choro name. Visos narės malo
nėkite būt laiku ir naujų narių at- 

i sivest pasistengkime. Po susirinki- 
I mo bus draugiškas pasikalbėjimas.
— Kviečia sekr. V. K.

(48-49)

HARRISON, N. J.
Susirinkimas LLD 136 kuopos 

įvyks Kovo-March 1 d., 2:30 vai. po 
pietų, po antrašu 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J., tai yra sekantį sek
madienį. Malonėkite visi draugai ir 
draugės ateiti į šį susirinkimą, taip 
pat atsiveskite ir naujų draugų pri
rašymui į viršminėtą organizaciją. 
— V. Zelin. (48-49)

EASTON, PA.
Darbininkų Literatūros Draugijos 

13 kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, Kovo-March 1 d., 2:30 vai. 
po pietų, Y. M. H. A. svetainėje, 
Wallnut ir Ferry Sts., Easton, Pa. 
Draugai ir draugės, nepamirškite 
ateilankyti ir naujų draugų atsi
vesti. — Sekr. K. J. A. (48-49)

ELIZABETH, N. J. 
Įsitemykite

Spalio 26 d., 1941 m., 408 Court 
St. buvo suruoštas Elizabetho Vaji- 
ninkams balius. Tai draugės ir drau
gai, kurie dalyvavot tame baliuje, 
tai aš jumis visus užkviečiu į tą pa
čią vietą vasario 28 dieną; pradžia 
8:30 vai. vakare. Bus alaus ir už
kandžių nemokamai. Jūs mane pa- 
rėmėt vajaus laike, tai aš jumis už 
tai pamylėsiu. Prašau nepamiršti 
vasario 28 dienos. — Draugiškai — 
A. Stripeika. (47-49)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 1 d. kovo, 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas dūlei
vės” bankieto, kuris įvyks 15 dieną 
kovo, Savoy Plaza, 835 N. Broad 
St. Visų organizacijų nariai būtinai 
dalyvaukite. Pradžia 3-čią vai. po

WORCESTER, MASS.
Paskaitos sveikatos klausimu. Pre

legentas mūsų Daktaras Kazimieras 
Piawlokas. Įvyks 1 d. kovo (March), 
2 vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Šias paskaitas ren
gia Sūnų ir Dukterų Broliška Drau
gija. Ši Draugija turi 500 ' narių. 
Kviečiam visus dalyvauti. Įžangos 
nėra. Ateikite, susipažinkite su sa
vo Daktaru. Jis yra narys mūsų 
Draugijos, tai geras simpatikas ir 
teisingas Daktaras. Būkite visi, o 
naudos turėsite. — Užkviečia Komi
sija. (47-49)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Taut. Namo Knygynas, 

rengia Draugišką Pasilinksminimo 
Vakarą. Įvyks šeštadienio vakare, 
vasario (Feb.) 28, Liet. Tautiško 
Namo svetainėje, 7:30 vai. vakarė. 
Bus šokiai, muzika, valgių ir gėri
mų. Įžanga dykai. — Knygyno Ko
mitetas. (47-48)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo (March) 2, 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra labai svarbių reikalų, ku
riuos turim atlikti, kaip tai: pra
kalbų maršrutas, kuris paskirtas 
mūsų kolonijai 17 kovo, ir prisiren
gimas prie pavasarinio veikimo. — 
Finansų Rašt. G. Šimaitis.

(47-49)

BAYONNE, N. J.
Svarbus “Laisvės” skaitytojų su

sirinkimas įvyks šį penktadienį, va
sario (Feb.) 27 d., L. A. U. Kliube, 
Liberty Hali, 329 Broadway, Bay
onne, N. J. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime dalyvaus “Lais
vės” redaktorius R. Mizara, ir bus 
apkalbama vėliausi dabartinio mo
mento nuotikiai. Tad būtinai visi 
dalyvaukite. — Komisija. (47-48)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Komiteto 

ir’visų kuopų narių nepaprastas su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. 
kovo (March), 4 vai. po pietų, 735

A ve.s Kadangi “Laisvės”
naudai vakariene jau nebetoli, tai 
yra labai daug dalykų aptarti. Tad 
dalyvaukite visi. —■ Komisija.

(47-48)

“Lais-; Fairmount

Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

Bitininkas Končius praneša 
visuomenei, kad iš jo galima 
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

Kvorta stiklinėj, 3 svarai..........................85
5 svarai puoduke.....................  $1.25
Galionas, 12 svarų ..............................  $3.00

Prisiunčiame į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami . galite . prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C.O.D.

Parduodame nedaugiau kaip vieną galioną kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek norite me
daus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVE JE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

1942 m. sausyje vandenyse prieinančiuose prie Jung
tinių Valstijų buvo torpeduoti dvidešimt du laivai už
registruoti Jungtinėse Tautose. Be to, trisdešimt aš- 
tuoni kiti laivai buvo užpulti į vakarus nuo 30 laipsnio 
vakarinės (geografinės)-ilgumos. . . . -

F Tikima, kad vienas priešų submarinas tjapo nuskan
dintas, trys, manoma, liko sužeistų o dar, trisdešimt ke
turios atakos prieš submarinus tikrai nežinoma, kokius 
nuostolius padarė. • •

Vasario mėnesį, iki 23-čjos jo dienos įimtinai, priešų 
submarinai užpuolė dvidešimt tris Jungtinių Tautų lai
vus pakraštiniuose Amerikos vandenyse ir dar trisde
šimt vieną laivą į vakarus nuo 30 laipsnių vakarinės 
platumos. Tikima, kad du priešų submarinai buvo nu
skandinti ir vienas sužeistas tose srityse. Be to, mūsų 
jėgos padarė dar penkioliką atakų prieš priešo subma
rinus, tačiau jų pasekmės tikrai nežinomos.

Gręsia Visiškas Apsupi
mas Trim Šimtam Tūk

stančių Vokiečių 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

(Radijo pranešimas ket
virtadienį teigė, kad rau
donarmiečiai žygiuoja pir
myn linkui Estonijos, nuo 
kurios sienos jie tėra tik už 
100 mylių.)

Sovietai kartu veda smar
kią ofensyvą prieš vokie
čius į pietų vakarus nuo 
Krasnogyardeisko, Lenin
grado fronte. /

Raudonarmiečiai vis la
biau apsupa vokiečius Char
kove, Ukrainoje ir pažengė 
dar keliose vietose pirmyn 
Dono Baseine. Per paskuti
nes 48 valandas Raudonoji 
Armija užmušė 14,000 nacių 
toje srityje.

Sovietai Sučiupo Nacių 
Komandos Dokumentus 
Rusai, apsupdami vokie

čius ties Staraja Russa, pa
grobė ir svarbius nacių ko
mandos dokumentus, tarp 
kurių yra raportas generolo 
von Brockdorfo, kad trūks
ta jiem atsarginių pastipri
nimų, kad jie turi su trum
pinį savo linijas ir kad ar
kliais turi ištraukt užstri
gusius karinius savo auto
mobilius.

To generolo raportas 
taipgi sako, kad Hitleris ži
no, jog vokiečiai toje srity
je randasi apsupimo padė

tyje ir kad jiems bus orlai
viais pristatoma maistas, 
amunicija ir kiti reikmenys.

Shenandoah, Pa.
Šis-Tas

LDS. Jaunuolių 213 kuopa 
laikė susirinkimą vasario 15 
dieną.; tai buvo metinis susi
rinkimas. iN'arių šį kartą su
ėjo nemažai.

Apsvarsčius kuopos reika
lus, padaryti keli geri tari
mai.

Iš mūsų kuopos randasi J. 
A. V. armijoj net 3 nariai, bū-, 
tent: Pranas Usėckasr, kuris 
tarnauja j-au apie'keturi me
tai, ir J. Useckas, kuris jau 
apie du metai kaip armijoj. 
Abu jaunuoliai Useckai yra 
sūnūs mūs gerų veikėjų A. ir 
K. Naravų. Gi trečiasis, A. 
Dabulis, irgi tarnauja armijoj 
jau apie porą metų. Jų pager
bimui, mūsų kuopa nutarė už
mokėti jų duokles į LDS už 
6 mėnesius iš kuopos iždo. 
Manau, tai geras tarimas.

Kitas-geras tarimas buvo,

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-0770

School).
Linkiu jiems geriausio pasi

sekimo poriniam gyvenime!
A. K.

M

CHARLES
CJP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

HrielanK.Ub Patarnavimai 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

pavienių 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a U jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kainp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

1 F" 1 .......1....

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) {[

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- £
damos mylimiems pašarvoti dovanai. X

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y |

: CHARLES J. ROMAN Į
O (RAMANAUSKAS) •

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS J

-2’ 4* *
Liūdesio valandoje kreip- J 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- > 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
J

1113 Mt. Vernon St J
Philadelphia, Pa. Z
Telefonas Poplar 4110 •

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

* LIETUVIŠKA *

Brooklyn, N. Y

Puikūs lietuviško na* 
rnų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
.3
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Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

117 LORIMER ST. -lbu™.” Nam. BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkam^ “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

' Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ir 417 Grand Street, 
Tel. EVergreen 7-8451 

. IŠDIRBĖJAI (R PARDAVĖJA)

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandu 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą.



Aštuntas Puslapis LAISVĖ Penktadienis/ Vasar.
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NewWto^^WZmios
Liet. Am. Piliečių Kliu- 

bo Iškilmės (Parė)
Jvyks šį šeštadienį, 28-tą va-

sario, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7-tą valan
dą vakaro. Bus muzika ir šo
kiai. Įžanga veltui.

šią puotą rengia pats lie
tuviams žinomas Kliubas, 
įvesdinimui naujo gaspado- 
riaus, Juozo Zakarausko.

Valgis ir gėrimas bus duo
damas nuo astuonių iki dovy-, 
nių.

Visus užkviečiame dalyvau
ti su kliubiečiais, kurie neap
lenkia nei vienos broliškos 
organizacijos parengimų ir 
sykiu priduoti sumaniam Za
karauskui energijos vesti Kliu- 
bo kasdienį biznį, kad jis bū
tų kilnus ir našus visiems 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viams.

Iš anksto ačiuojame visiems 
už draugišką atsilankymą!

Lietuvių Am. Piliečių
Kliubas.

Lankėsi Laisvėje
Šiomis dienomis Brooklyne 

(ir “Laisvės” įstaigoje) lankė-, 
si montellietis J. Raila.

Dovanos Laisvės
Bazarui

Dienraščio Laisvės bazarui, 
įvykusiam vasario 20, 21, 22 
i)- 23-čią vasario, Brooklyne, 
buvo prisiųsta ir sunešta gau
sa dovanų daiktais ir pinigais. 
Didelė didžiuma gautų anks
čiau dovanų buvo skelbiama 
Laisvės laidose prieš bazarą. 
Gautosios prieš pat bazarą ir 
laike bazaro skelbiamos čio
nai.

PINIGINĖS AUKOS 
BAZARUI:

Per A. P. Dambrauską, Ha
verhill, Mass., surinkta ant 
blankos.

Po $1 nuo: A. P. Dambrau
skas, S. Kancevičius, Peter ir 
Mary Yocumskai, A. Berže- 
lionis, Walter Račkauskas; po 
56c.: A. Veckys, po 50c.: Sta- 

‘nislovas Benkus, J. Masevi- 
čius, J. Saulėnas, J. Stanči
kas, A. J. Navickas, ir August 
Kazlauskas, ir 25c. James Ai- 
dikonis. Viso $8.81.

Per H. žukienę, Bingham
ton, N. Y., surinkta ant blan
kos $7.30, vardai tilpo kores
pondencijoj.

• K. Mockus, brooklynietis, $1.

Užkviečia Aido Choras
--------- Į

Aido Choras, susidedantis 
linskaitės, užkviečia visus 
sų, vadovaujamas Aldonos Ži
linskaitės užkviečia visus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius ir lietuvaites, kovo 14 
dieną* (šeštadienį), 7:30 vai. 
vakare, į Lietuvių Amer. Pi
liečių Kliubo svetainę, kartu 
su choristais ir choristėmis 
skaniai pavalgyti, pasilinks
minti ir pasišokti.

Bilietus įsigyjant iš anksto 
užtikrinkite sau ta malonumą 
kartu dalyvauti su Aido Cho-1 
ru ir skaniai pasivalgę, kar-j 
tu su choristais dainuosime 
tą neišvengiamą, kiekviena
me lietuviškame parengime 
mėgiamą, dainą — “Kaip aš 
turėjau kaime mergelę.” Pa
gal iš anksto parduotų bilietų 
skaičių gaspadinės gamins val
gius, o valgiai bus skanūs ir 
gerai pagaminti ir jūs, gerbia
moji publika, būsite maloniai 
priimta, taigi tuojaus pasirū
pinkite įsigyti bilietą, kurio 
kaina tik $1.50. Bilietų gali
ma gauti pas visus choristus, 
platintojus ir Laisvėje.

Ši metinė Aido Choro vaka
rienė bus skirtingesnė nuo ki-, 
tų, nes šiais metais sukanka 
30 metų nuo Aido Choro gy
vavimo, taigi ir vakarienėje 
bus jaučiama ta jubilėjinė 
dvasia, kas padarys ją dar 
malonesne, negu praėję Aido 
Choro parengimai. Taigi, aš 
patarčiau visiem, manantiem 
dalyvauti vakarienėje, jau da
bar pasiteirauti, kur galima 
gauti bilietas į vakarienę ir 
tuoj jį įsigyti.

Koresp.

Šviežio Kumpio “Parė”
šį šeštadienį, vasario (Feb.) 

28 d., Jonas Baležentis duos 
gerą šviežio kumpio parę 
(Fresh Ham Party).

Jono Baleženčio tavern’as 
yra 49 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

Baležentis kviečia visus sa
vo draugus ir pažįstamus atsi
lankyti ir nori skaniai pavai
šinti. Taipgi Baležentis nori 
įsigyti naujų pažinčių ir pra
šo visus lietuvius užeiti šešta
dienio vakare pas Joną Bale- 
žentį, 49 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y.

Du apyseniai Brooklyno ki
šenvagiai sulaikyti pereitą 
sekmadienį besišienaujant per
pildytų busų keleivių kiše- 
niuose.

Helen Yeskęvičiutė, Jamai
ca, N. Y., “compact.”

Katilius, brooklynietis, kvor
tą degtinės.

Anna Warwick, Highstown, 
N. J., dvi bonkas vyno.

Per K. Žukauskienę, E. 
Orange, N. J., surinkta po $1: 
A. Dulskis, Livingston, N. J.; 
P. Casper, J. Paukštaitis, An
na Belsk, Ant. Kazakevičius, 
J. Stanionis, Newark, N. J., ir 
Geo. Žukauskas, E. Orange; 
po 50c.: W. Simon, Irvington; 
G. A. Jamison, Livingston; 
Geo. Karis, F. Lepševičius, K. 
Anuškis, Newark; po 25c.: P. 
Kazakevičius ir P. Paškevi
čius,. ii’ po 10c: W. Greblews- 
kas ir F. Makreckas, Newark. 
Viso $10.20.

S. Vaitkienė, brooklynie'tė, 
$1.

J. Pranaitis, Flushing, $1.
Dobrovolskiai, “real estate” 

įstaigos savininkai, Brooklyn, 
$2.

K. Milinkevičius, So. Brook
lyn, $2.

J. Gužas, Brooklyn, $1.
Katrina Žemaitienė, Bronx, 

$5.
M. Banaitienė, brooklynie- 

tė, $1.
P. - Gustaitis—$1.
Jonas Balaika—$1.
S. Griškus—$1.
V. Čepulis—$1.

Geo. Kudirka, Hillside, 
N. J., keturias bonkas vyno.

J. Shapolas, Brooklyn, bon
ką degtinės, ir J. Vaiginis, 
Brooklyn, elektrinį skustuvą— 
abu savininkai Bar ir Grill, 
147 Thames St.

Mike .Zuza, bučeris, kam
pas Scholes ir Lorimer Str., 
skilandį.

A. Bečienė,* Great Neck, 
namų darbo 3 beskutes su gė
lėmis, taipgi 8 tuzinus iškeptų 
pampųškų (doughnuts).

J. Kriaučiūnienė, Great 
Neck, N. Y., vyriškus marški
nius ir kaklaraištį.

V. Adomonienė, Great 
Neck, N. Y., stiklinę vaisiams.

A. Kasmočius, 91 Steamboat 
boat Rd., Great Neck, vieną 
bonką vyno ir vieną romo.

Paskutinius keturius iš 
Great Neck o surinko drg. P. 
Bėčis.

K. Romandienė, Cleveland, 
Ohio, pagalvėm užvalkalus.
BROOKLYNIEČIAI AUKOJO 

DAIKTAIS:
Ona Čepulienė (visas dienas 

dirbus prie pardavimo moterų 
rankdarbių)—rankų darbo už-

P. Ix)iillni<l Kompanija, {steigta 17fi0 m. — puikių 
tabakų sutaikytojai nuo George Washington’o laikų.

Dabar pirmos klm 
Aš juk pati matau! 
Jis puikus! Kaip 
Old Golds, kad dalu 
kas tai naujo 
tapo pridėta!

Kas tai HAW , 
tapo pridėta!
*Tai Latakia! (La-ta-ky -a) 

labai kvapus Rytinio 
Viduržemio tabakas. 
Pridėta kaip “priesko
nis” Naujuose Old 
Golds, Latakia sutve
ria naują, malonų c.t- 
(j ar et o skonį.

Stanley Rutkūnas, savinin
kas Lituanica Square Restau- 
rano, kampas Stagg St., ir 
Union Avė., Brooklyne, $1.

E. Yumplot, brooklynietė, $1.
K. Dzevečka, New Y. City $2.
Per S. Penkauską, Lawren

ce, Mass., $2 B. Yumanskas; 
po $1 : LDLD 37 kuopa, S. 
Penkauskas ir D. Sukackas, 
50c. Jos Rudis. Viso $5.50.

Nuo maspethiečių: Po $2: 
O. Cibulskienė, A. Zablackie- 
nė, ir A. ir P. Pakalniškiai; 
po $1 : Kalakauskienė, ir B. 
Kalakaiųskiutė.

Per maspethietį J. Kalvai
tį ant blankos aukojo:

Po $1: J. ir S. Cedronai 
(brooklyniečiai), J. ir N. Kau
liniai, K. Petlickienė, K. Rek- 
lienė, maspethiečiai. Daiktais 
per Kalvaitį aukojo:

W. Zabielskis, savininkas 
užeigos, 61-38—56 Road, Ma- 
speth, bonką degtinės.

B. Walinchus, 54-01 Hull 
Ave., 2 svarus kavos. Kitos d. 
Kalvaičio surinktos dovanos 
buvo paskelbtos vasario 18-tos 
Laisvėj.

Per P. Bečį, Great Neck, 
surinkta — po $1: S. Bukan- 
tienė, J. Klastauskienė, O. Lu- 
kauskienė, C. Kasmauskienė, 
A. Talandziavičia, J. Urbonas, 
F. Lideikis, J. Laugalienė išr 
Conn, valstijos, F. Griskevi- 
čia, J. Linda, Nelė Lipskienė; 
po 75c. E. Gruzinskienė, 55c. 
E. Marcinkevičienė, 25c. Mrs. 
Velikienė, O. Skridulienė, J. 
Maželis, ir Mr. Karsokas, viso 
$13.30.

Per A. Stripeiką, Elizabeth, 
N. J., surinkta po $2: Anna 
Bečienė, B. Baranauskas, P. 
Saulis, ir $1.00 B. Makutė- 
nienė, viso $7.

Petras Tamelis, Maspeth, 
N. Y., $1.

K. G., brooklynietis, $1.
Algirdas Purvėnas, brookly-i 

nietis, dabar gyvenantis 
Springfield, Ohio, $2.

Ona Grikštienė, Brooklyn, 
N. Y., $1.

A. Sinušas, Brooklyn, $1.
ALDLD 63 kuopa, Bridge

port, Conn., $3.
P. Bokas, Waterbury, Conn., 

$1.
P. L. Moterų Kliubas, Pitts

burgh, Pa., $2.
Jonas Urbonas, Donora, 

Pa., $1.
William Deksnys, Stamford, 

Conn., $10.

REIKALAVIMAI
Reikalingas naktinis porteris 

mazgojimui keptuvės trokų. Turi 
mokėti važinėt troku ir turi turėti 
chauferio laisnes. Kreipkitės tuo
jau į Henry Levy & Son, Inc.

Wholesale Bakers, 95-115 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. ‘ (48-49)

DAIKTAI BAZARUI:
V. Mikutaitytė, Teaneck, 

N. J., jekutę.
E. Kanapkienė, Worcester, 

Mass., dvi poras pirankų.
P. Zalimienė, Worcester, 

Mass., keturias poras paduš- 
kom užvalkalų ir du kvartū- 
ku.

B. Valančauskienė, Worces
ter, Mass., staltiesę ir dvi po
ras išsiuvinėtų užvalkalų pa- 
duškom.

K. Mockus, brooklynietis, 
dėžę saldainių. • ;

John D., brooklynietis, So
vietu arbatos.

Draugė, brooklynietė, au
deklo suknelėm ir lovai už
tiesalą.

Frances Pakalniškienė, Bro
oklyn, du sieniniu paveikslu.

D. M. šolomskas, brookly
nietis, dvi bonkas grybų.

Mrs. M. Pacauskienė, Lost 
Creek, Pa., du išsiuvinėtus pa- 
duškom užtiesalus.

V. Balkus, brooklynietė, pa- 
dušką ir kavinį puodą.

Liet. Piliečių Kliubas, 280 
Union Avenue, Brooklyn, 
kvortą šampano.

Mrs. O. čėsnienė, Ozone 
Park, stiklinį peilį, ir drabu
žiam pakabus.

P. Satkus, brooklynietis, 
bonką degtinės.

Nuo Ipolito ir Elenos Kana- 
porių, Brooklyn, stiklinį Li
quor setą.

Ona Dobilienė, Brooklyn,

valkalus pagalvėms, 6 išsiuvi- 
nėtas-apmegstas skarytes, stal
tiesę, žiurstuką, ir blėtą na
mie virtos košalienos.

E. Simonavičienė, 426 So. 
5th St., 2 svarus kavos (ki
tos jų dovanos buvo skelbtos 
pirmiau.)

O. Depsienė, savininkė gro- 
sernės, 256 Union Avė., bliū- 
dą bulvių salotos, 2 namie 
keptus pyragus, 2 kenus pie
no ir kelis tuzinus pyragaičių 
(kitos jų dovanos buvo skelb
tos pirmiau).

M. Petkauskas ir K. šimans- 
kas, savininkai bučernės-gro- 
sernės, 380 Grand St., (per 
K. Pctrikienę) didelę virtą 
“hamę” ir du kenus agurkų.

K. Petrikienė—namie mari
nuotų silkių ir namie keptų 
pyragaičių.

S. Petkienė-^-----5 svarus cu
kraus.

O. Walmus’iene (daktaro 
motina) namie keptą pyragą 
ir gyvą žolyną.

M. Mažalienė—gyvą žolyną 
ir piniginę.

R. Laukaitienė, maspethie- 
te, namie keptą pyragą.

Josephine Augutienė—(vi
sas 4 dienas gaspadiniavus ba- 
zare) ausiųkių,.

M. čėsnienė—keną grybų.
F. Kazakevičienė, Jamaica, 

košalienos (kitos dovanos bu
vo skelbtos pirmiau).

Scholes Baking Co., 532 
Grand St., didelį pagražintą

pyragą.
Lilija Lazauskaitė—elektriš-1 

ką vaikams “preseriams” pro
są.

M. Juškienė, savininkė ba
tų krautuvės, 187 Sands St., 
namie keptą pyragą.

K, Petlickienė, maspethietė, 
namie keptą pyragą.

M. Adomaitienė—2 blėtas 
kugelio, keną kavos, 2 kenu 
pieno, 2 sv. cukraus, keną dar
žovių.

Pranė Berškienė, Sunnyside, 
daugiakampę rankų darbo 
žvaigždę.

Laisvės administracija ir ba
zaro komisija širdingai dėkin
ga visiems parėmusiems baza
rą aukomis, darbu ir atsilan
kymu.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9— 12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

paduškaitę ir namie keptą py
ragą.

Joe Mačuta, Brooklyn, N. 
Y., medinį riešutspaudį.

Ona Poškaitienė ir Mary 
Poškaičiutė, Brooklyn, N. Y., 
du žiedu artificialių gėlių ir 
keksą.

K. Joneliunas, brooklynie
tis, išlaimėjo bonką degtinės 
ir aukavo atgal Laisvei.

V. Rudaitis, brooklynietis, 
išlaimėjo paltį lašinių ir auka
vo atgal Laisvei.

Geo. Nalivaika, brooklynie
tis, išlaimėjo bonką degtinės 
ir atgal aukavo Laisvei.

Mrs. Geo. Jamison, Livings
ton, N. J., išsiuvinėtą sieninį 
paveikslą.

M. Stukienė, Brooklyn, tris 
žiurkštukus.

M. Jasilionis, Brooklyn, dvi 
numegstas kepures ir skuti
muisi mašinėlę. '

Andrew Gramaila, Stam- 
fbrd, Conn., laimėjo lovos už
tiesalą ir aukavo atgal Lais
vei. <

Frank Určinas, Great Neck, 
N. Y., elektrinį laikrodį.

Buzelienė, East New York, 
N. Y.; plunksnos ir paišelio 
setą.

I IT’S JUST Liifg 
FINDING MONEY1J

Clement Vokietaitis

ROBERT LIPTON
426 South 5th St.
Blokas nuo Efewes St. elevelterlo stoties

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Margaret Saliva, 15 metų 
mergiščia, bandė nusižudyti jos 
regėjimui pradėjus blogėti.

Queens Raudonajam Kry
žiui jau betrūksta $99,500 iki 
$250,000 kvotos.

M4TEUŠ4S SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne& ta/ 

adresa<J •

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u b atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508




